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Sæt en MERKUR film i fotografiapparatet

- det vil Deres kunder blive glade for!
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Historien om fotofirmaet Merkur

"Mig og Merkur<<
Fhv. lektor, civilingeniør Ole Viggo Glistrup

"MERKUR FOTO" set fra hjørnet af Bryggerivej og Strind-
bergsvej. Danmarks største fabrik for produktion af fotografisk
papir, film og kemikalier. Fabrikken blev bygget i Trekroner-
gade rl-r7 i r899/r9oo.

I Danmark var der i tEgE tre, der erhvervsmæs-
sigt beskæftigede sig med fabrikation af Celloidin-
papir: Ferdinand Hahn, Frederiksberg, Emanuel
Mohr i København, samt Carl Poulsen på Vester-
brogade, senere Valby.
Mohr var den eneste, der ikke anskaffede maskiner
til papirfremstillingen, men holdt stædigt på den

manuelle fremstilling og måtte bøde for det.
I rgrr opgav Ferdiand Hahn fabrikationen og virk-
somheden overtoges a[ Carl Poulsen og hans to
sønner Johannes og Axel og herved var grunden
lagt til fabrikken MERKUR, som dengang blev
kaldt "Carl Poulsen og Sønner".
Celloidinpapiret var i mere end zo år en meget
stor artikel for fotografer, men blev senere, ca.
r9ro, ved tilsætning af guldsalte også meget an-
vendt af amatØrer, som selvtonende papir TONA-
FIX, et papir, som mange af os lidt ældre ken-
der. Papiret lagde man i en kopiramme samt mas-
ke i kontakt med negativet. stillede rammen ud i

solen og ved visuel kontrol stoppede man processen
for derefter at behandle det i et fikserbad. Her-
ved opnåede man et nydeligt bruntonet billede af
forbavsende god permanens.

Sådan begyndte det
Som så mange enkeltmands-virksomheder, der se-
nere voksede til industrier, startede MERKUR i

slutningen af forrige århundrede, idet en begavet
fotograf Carl Poulsen (r), der tilmed besad meka-
nisk og teknisk snilde begyndte at fremstille sine
egne fotomaterialer, endda sit forbedrede Celloi-
dinpapir (dagslyspapir).

Celloidinpapirets lysfølsomme hinde var en kollodi-
um-emulsion bestående af. f infordelt sølvklorid
(klorsølv) i en opløsning af skydebomuld (cellulose-
nitrat) i æter (= kollodium).
Carl Poulsen fremstillede papiret i hånden ved at
råpapiret udspændtes i en ramme af arkets stØrrel-
se, så det hele dannede en skåI, med papiret som

bund og rammen som sider. Emulsionen blev hældt
på papiret og ved bevægelse fordelt jævnt over
papirfladen, hvorefter den overflødige emuision
blev hældt fra. Rammen med papir og emulsion
stilledes til tørring. Processen var ret besværlig og
tidsrøvende for Carl Poulsen. Den efterhånden sto-
re efterspørgsel fra fotograferne udvirkede, at han
fik konstrueret en passende gydemaskine og resul-
tatet blev en fabrik på Trekronergade i Valby byg-
get i året r9oo.



Holdbarheden af det ueksponerede papir var i be-
gyndelsen meget ringe, den blev gradvis forbedret
og for Merkur's vedkommende yderligere forbedret
ved anvendelsen aL STRÅPAPIR som mellemlæg
mellem emulsionssiderne. Dette medførte så stor
en succes, at fabrikken kunne udvides - der blev
eksporteret bl.a. til Rusland - og herved skabt
basis for videre forskning, således at man omkring
r933, hvor den sidste rulle Tonafix-papir blev
gydt, havde nye og mere tidssvarende produkter af
fremkaldelsespapir på markedet, såsom det såkaldte
gaslyspapir CAPOX fivf. navnet gaslys = mØrke-
kammerlys - klorsølvemulsion til kontaktkopiering)
forstørrelsespapiret SCALA BROM (bromsølvemulsi-

on) og portrætpapiret RELIEFA (klorbromsØlvemul-
sion).

J. I{. Poulsens bedrifter
Her var det at cand. pharm. Johannes Heegaard
Poulsen - udnævnt som chefkemiker i r9r4 - hav-
de været den drivende kraft i udvikling af såvel
receptur som det maskinelle apParatur, en virkelig
bedrift, når man vidste, hvor lukket og hemmelig-
hedsfuld fotobranchen var. Faderens tekniske og

mekaniske snilde var virkelig gået i arv til sØnnen.

Johannes Heegaard Poulsen har fortalt mig mange
pudsige historier fra denne periode, og han var
kendt for at berette med megen humor. Bl.a. om
Tonafix-produktionens brandfarlighed.
Ved emulsionsfremstillingen opvarmede man oprin-
deligt materialer over åben ild (?) indtil han

som nybagt cand. pharm, under stor protest og

med megen besvær, fik overbevist sin far om, at
man udmærket godt kunne benytte dampbade- Her
var et typisk generationskløft-problem.
Ved selve gydningen, hvor de brandfarlige æter-
dampe under varmetØrring forlod kollodiumopløsnin-
gen, havde man som lyskilde gaslys-laffiP€t, altså
igen åben ild, men da disse sad højere end æter-
dampene nåede op, gik det hele naturligvis godt.
Nutidens fabrikstilsyn for ikke at tale om miljøsty-
relsen ville nok omgående have forbudt produktio-
nen - og hvad mon medierne ville have sagt ?

Men, som Heegard-Poulsen smilende tilføjede:
"Man var ikke klar over faren og måske derfor
gik det godt - hvis man da ikke var ualmindelig
heldig".

Johannes Heegaard Poulsen holdt vågent Øje med
udviklingen inden for fotoindustrien, og han havde
gode kontakter med fotokemiske virksomheder i

udlandet bl.a. Dr. Gustav Keil i Wien, som frem-
stillede specialprodukter til fotoindustrien, og især
Dr. Kurt Jacobson, Tyskland - sidstnævnte måske
i fotokredse bedst kendt som forfatter af bøgerne
"Development'r og "Enlarging" (fremkaldelse og
forstørrelse). Dr. Jacobson var i en periode rc-
daktøt af tidsskriftet "Das Photographische Indu-
strie" P.g.a. sin jødiske afstamning måtte han i

midten af 3o'erne flygte til England bl.a. med
hjælp af Johannes Heegard Poulsen, en hjælp der
medførte en enorm goodwill ikke alene over for
Heegaard Poulsen, men også os andre. I 196r var

jeg på besøg hos Dr. Kurt Jacobson i Epsom og
fik en fantastisk god modtagelse og behandling. Da
der samtidig var en stor udstilling i London fik jeg
lejlighed til at stifte bekendtskab med en del fo-
tofolk fra hele verden.
En dag, hvor vi skulle drøfte tekniske spørgsmål
med dr. Jacobson var vi 5-6 forskellige nationali-
teter fordelt i hvert sit rum og Jacobson gik fra
den ene til den anden modtog og besvarede
spørgsmål - han havde en fantastisk paratviden om
foto-produktion. I Epsom havde han videreudviklet
sit fotokemiske laboratorium, hvor hans gode ven,
dr. White tog sig af de organiske synteser, som
nu også omfattede materialer til farvefotografi.
Her fremstillede de også farveemulsioner, som så

blev gydt på fabrikker rundt omkring i England og
solgt til eksport til varehuse o. lign.
Man producerede også kopierings- og fremkaldel-
sesanlæg til farvematerialer, ligesom man selv
havde en fremkalderanstalt. Materialerne var bedst
kendt som PAKOLOR og det økonomiske bagland
var den amerikanske PAVELLE-koncern.
Under dette besøg mødte jeg også dr. Jacobsons
søn, Ralph E. Jacobson, der senere blev Senior
Lecturer in Photographic Science ved Polytechnic
of Central London og underviser i fotografisk kemi
og teknologi. Under en middagssamtale betroede
han mig, at både han og hans sØster som børn
var led og ked af altid at skulle lade sig fotogra-
fere, når faderen havde nye prøver til undersøgel-
se, men blev noget trøstet af at høre, at i Dan-
mark var det ligeså med mine to børn.

Tonachrom og Tonapan film
I 1936 udsendte Merkur sin TONACHROM-fiIm, en

orthokromatisk amatørfilm og senere kom den
pankromatiske film under navnet TONAPAN (den vi
som drenge kaldte "gråvejrsfilm").

Den principielle forskel mellem disse typer er ud-
over selve emulsionsrecepturen anvendelse af. de

såkaldte SPEKTRALSENSIBILITORER, d.v.s. kom-
plicerede organiske stoffer, der udvider sølvhalo-
genemulsionens naturlige spektralfølsomhedsområde
til at omfatte grønt lys (orthokromatisk) endda

rødt (pankromatisk) lys. Nogle af disse kemikalier
er meget kostbare - selvom de bruges i ret svage

koncentrationer for ikke at virke som filtre - de

stammende oprindeligt fra dr. Jacobson's laborato-
rium, men Merkur fik sikret sig recepturen og

blev derfor selvforsynende (specielt under Den An-
den Verdenskrig). Da Johannes Heegaard Poulsen

var den eneste kemiker på fabrikken, gjorde han

brug af sine forbindelser på Farmaceutisk Lærean-
stalt og lod daværende amanuenser udføre synte-
serne, hvilket var et kærkomment supplement til
deres beskedne løn. Flere apotekere og en enkelt
professor, måske er de nu enten pensionerede eller
døde, har nydt godt deraf.
Efter afslutningen af krigen begyndte flere uden-
landske firmaer at levere spektralsensibilisatorer til
rimelige priser og i fine kvaliteter, hvilket kom os

andre til gode, nu, hvor man ikke længere kunne
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(op ierø)

I
Forlang ,,CAPOX" tit Fot'o Aftrt'lf.

Hvorfor hænge ved det gamle, naar der er giort

Fremskridt; ovenikøbet af den danske Fabrik

Visse Finesser ved lCapox< Fabrikationen er

Enefabrikanter: CarI POUISea & Sønnef,

Reklame fra r93o.

patentbeskyttet.

København, Valby.

interessere de videnskabelige assistenter for at ud-
føre synteserne og de "gamle" ikke gad længere.
Selv havde det været for kostbart at ansætte folk
til egen produktion heraf.

Fotokemikalier
Udover de før nævnte lysfølsomme materialer ud-
viklede man også hjælpekemikalier som BROMAX
og AZURAL (slørhindrende, toneforbedrende og
fremkalderbesparende tilsætningsstoffer) der i dag
tilsættes praktisk talt alle kommercielle fremkalde-
te.
Selentoneren TONAL, jævnfugtningsmidlet (sulfo-
produktet) EGALOL, optisk hvidtoner FLOURAL og
højglansmidlet KRYSTALGLANS kan også nævnes.
Derefter fulgte forskellige fremkaldere, universal-
fremkalderen 8-6, REllEFA-fremkalderen, MER-
FIN til negativer, MERGOL (konc. fremkalder e

la Agfa's Rodinal), samt hurtigfikseren MERFIX.
Det lykkedes fabrikkens ledelse at klare sig igen-
nem de to verdenskrige, hvor mulighederne for at
få råprodukter fra udlandet var begrænset. Under
den sidste verdenskrig var sølvmanglen så stor, at
kunderne blev opfordret til først at aflevere sølv
fra brugte fikserbade (Merkur solgte Zn-støv til
udfældningen, så transportomkomstningerne kunne
nedsættes), senere afleveres sølvtøj og som Johan-
nes Heegaard Poulsen engang i et interview i an-
ledning af hans 7o års dag sagde: "Adskillige ejere
af gafler, sØlvopsatser, ragoutfade og potageskeer
fulgte opfordringen: "Denne vej med sølvt6jet" -
alt sammen for at kunne købe lysfølsomme foto-
grafiske materialer".

I

Spar ien Oyre llatin
og Drug

Merkur-Maf 0uldpapir
(selvtonende),

rom nu geDncm ficre Aar bar rteeetrinPrgve; giverholdbrrc,fnbrillentcr5d-" brune til blrerorte Tonor efter rdrlig Brugreoviriring,
Er f onomeugr'#: 

*f Hti;'j'.t'ghrndre'
Æ \TY=C:ED! 

-
M a t' c ll"fl,f!llg.lf,;9$,1dp a p i r

Iir.ur-r s|Hgh,rytrrir.
Samtlige llerkur-Guldpapircr egner oig ogrra i rærlig Ond for f,ove

Negativer. Åbrolut billigate Papir rt bruge. Intet Forbrug ef odle lctrllcr.
Faas hos d.e fotogrøfuke Hamdlcnd.e.

Celloldln - Paplrlabrlken,Merlcur*.
CARL POULSEN.

Trekronersgade rS-!7, København Valby. Telf. Valby r44.

Reklame fra r9rr.

tt:
l- 

- '-"'--i
Toning af Gaslysllapir :

foretages bedst med

, rA RT O Nt t (Ivtærlre: Mcrtt'r)
1/1 Lt. 1/2 Lt. rl{ Lt.

Kr. 12.00 6.00 3.75 incl. Flaske

?ll ElttprcttoniDa rnbolrlot

,rTO NA I " l/to Lt' r/{ Lt'

Æ Kr.2.00 3.75 incl. Flaske.

Paa owennævnte Prirer Civac 2Oolo Rabat.
Faar hor alle Foto-Handlcnde.

Enclrbrlllrntar

CarlPouisen &Sønner,
Kabenhavn, Valby. !

Reklame f.ra ry46.



FOTOHAITDEL F$9,$ffiÅF{I}EL
Nt. 4 Aprrl 1923 i 7. Aårg.

rirr ..{-'Å [DOX" ('errtral

..\tn.rlot rri,eitle tr ..CAPOX"
ril, \t'lllilt'r. l]l:rrr.,'rl I on" \iril('r slorlri l- retttk;rltlelse

l'. n c l:r lr ri k:r rt I c r :

Carl lrortl\('n .t Sorttrt't'. fiolrcnltltvn. l-nlllr'.

9...-...-. ,,.-..,-g
t:t:

BRUGSANVISNING
tot

rrOåpo:( tt(Gaslyspapin
Deork Febrlkrt ln Crrl Porlren & Sonncr (MERKUR)5

Kebcnhrvn-Vrl by.

..CAPOI(|. frcmstilles I { lorskellige Gredert

"ClDoxr' Kontrllt - for blode og tynde Negativer.
"Cabox$ Regular - (normal) lor normale Ncgativer.
hCabox' Mc-dium - for tcmmelig kraftige Negativer.
"Criox" Speclal - lor krafligc og haerde Negativer.

VerI at fol{e nedcnsl. Anvisnirrg og F'ig. I og 2 ken enhvcr I
Løbet al cn lftcn nemt fremstille-lOtJ ltillcder paa Capox-Papir.

Belyrnlngen:
Dei aller ilgtlgric at rlgtlg Belyrnlng, .gom - for at man kaa

arbeide ens fia?en enc Gen-g tit-den iriden - maa værc fall
Indiilllet med llcnsyn lil Lampcns Slyrkc oC Aletend. Ilvis man
ikke vi.l bekostc cn-Kopiorkassc 1Pris, 12-15 Kr.) Lln mln for
et Per Kronor relv lavi sig den nedenlor albildidc lndretning
(lfig. l) af ct Brædt, co Lampefetnlng og co K-oplrem-mc 9m
Hængtler, sraledes rt denne Lan lægges ned undcr Påalægilng
rf Ploirei o( reiscs op ilcn uden at Afstrndcn lra Lrrnpen
ændrds. V€dllidlp el -cn 1æt rød eller gul Posc over Lampen
kan rrran brugc hpilaretct sonr lllurkcklm-merlampe under Paa-
lægning og Fiemliildelse; - Belysningcn loretag-es ved l.t rejsc
llanrmen op og lølte Posen fra Lampen saa længe, soE yaptret
skel belvses. Ved Hiælp al Forso(Cstrimler findes den riStige
llelysnin-gstid tor hveit Negatlv. Dii sort Maske anbrrgt imellem
Ncgativet 08 Papirct giver llillcdet en bvid Rrld.

Frenkaldeleen: Se Flg. 2 ('C,rpor' Ptlcerren).
Etter Betvsninleu (1.) lælies Pepiict i cn Slael ncd Prcn-

heldcr (lI] 6r frdmtai<icr i- 30-@ 
-Sck. til den rigtigc Kraft cr

nracl ivorJflcr Billedet læ{Ics i dct surG Firerbed (lll), hvort
dct bbvælec lævntirt I l0-I5'llin. lor dercftcr rt Lomme i Skyllc-
vrndef (l\r) | 

-ce. I Tiure under rigelig Fornyclsc ll Vendet.

Fis.2.
'Capof hoEessens fre Trtn

Ittrn bor kun envcndc lelgende originalc 'Copox Frcmkaldcr':
l. Destlllerct Vrnd... å00 ccm
2. Metol. 1,6 gram
3. llydrocbino!........... 6,4
4. Sibvtsvrlet Nalron. lrvst......., 82
5, Kulsuri Natron, kryst.'.... ...... lm
6. Bromkalium Oplnsning l0 pCt. . 1-5 ccm

Oplorer i RæLkclcl;e.
Mirc Bromtdium 6lvcr yrrulGrc Tonc - mindrc glvcr blea-

llgcrc Tonc. - Fortyndcr mcd liSe Delc Vand. Temp. 18'C. -Hvic men vil frcmkrlde hurtlgcrc (i 2å:lO Sec.) og htte cn ud-
pregd bl4alp loac, forhejcs det hulsun Natron (5) tll ,N d ltt0 gt.' 

'Caoof fremhaldcrcn laas lerdls I Handehn,- 
'

Flxerlngen:
Til Fixeringcn anvcndel 1 Daasc 'lllerklr' aurt Fixcrtrlt

cllcr lolgcnde Opskrift:
Alm. Vond. lffi ccm.
Svovlundersyrlet Nalron ...... 1S0 gram
Krliummctabisullit ... 15 -Dct rnbefales et holdG Bedcts Surhcdrgred vedllgc ved d og

til at tilsætte et Par Ccm. Ireddikesvrc.
Efter Udvandingen tørres Bitlederne entcn ved Ophængning i

Klemmer eller Dra et rcnt linncd Klæde. Naar Billcderne er
torre, kan disse llettes med et varmt Strygejcrn.

'Caoox" Papiret er paa (irund af sin hærdcde llinde fortrinlitt
cgnct 

-til Torring i Tsirbmaskine og tll Opsætning paa Emaille-
plade (Spejlglensbillcdcr).

Vil man hærde llindcn yderligerc enbchlcs en l0'/e Oplosning
tl F'ornralin eller 5 o/s frisklevct Oplosning el Kromdun eller el-
mindeliat r\lun.

FeJl:
Undcrbelyrtc Blllcdcr manEler Kntt og bliver vcd Pining i

Frernkalderin (over I Minut) let gulc ellcr graasloredc.
Ovcrbetyrtc Blllcdcr bliver for mørke og llove og bar olte en

lronuS I one.- Grei Altryk ehyldes Anvcndclrcn rf lor blodt Peplr - prov
cn haarderc- Gnd.

Ea

gtt2
KoPltar.H rtE

Fls. I.
'copox' vooteroooal!l!,,:;i.,:I:;' seto han taoe sig'

Apparetet kun ogsea forsyuel med 2 hrrrper (red og bvid) oed

^ 
tBr"*,l,lll,xi3* 

Idio ; i i':il %ii e r ræ the d en f ordre- rre 15- 30 s e k.
Uelvsninqstid ved en Afstand af 21 cm fra en 25 Lys met illetal-
lra;dsh;pe. Har man tlerc Negativcr, der skal kopieres, sortcrcs
rlissc cftci Tæthed og Kerekter og kopiercs i Rækhefalgc.

crt !!dttl. P.pir rir. orbr.r.t lodl lildelltt fc. ltr mdtr AtldCat

Hvldc Skloldcr skyldes for tynd eller lor sodalattig Fremkalder

- brug 'Capox' Fremkalderen eller blod Pepiret et Øjcblik i
Vand tor F'råmkeldelsen.

Gnet Slor i dc hvide Pertier'skyldes for lidt Bromkalium i
Fremkalderen eller lor stærkt Lys uhder Arbejdet.

Gult Sler: Billederne er pint i F'remkalderen eller Fixerbadel
ubrugeligt (opbrugt cller ikke surt). t-renrkrlderert lor varn.
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Menkurls

SIDSTE TRUilIF
tr

,rGapor" Gaslyspapirer til Amatørarbejde.

Febrikeres nu i 2 T5p.r-å 3 Crreder

nemlig 4ry. R, der kan behandles feilfrit selv af uenede

ryp. VX for rutinerede KoPistcr

(ameriLaask TJZPc)

Forlang ,Capox Bogeo" tilsendt gtatis'

Helrrmai VELVET Over8ade - Bleasøt Tone'-
oetc ailkert at forarbeide end noget

andet GaslYsPaPir - gulner ikke -
- slører ikkc -

Fortrinligt til Masscarbeidc.

Faes gcrnem Groegistcr og i Eod8at Fald Ira:

Foto- Papi r-Fabriken,,Merkur"
C.arl Poulsen I Stnner.
KøbeobaYn - ValbY.

L\$l
L:/S)

.l

.t
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Et amatØrfoto af repræsentanterne Harry Paulsen, Carl Stoltz'
prokurist Tove Lynge og civilingeniør O.V- GlistruP.

Af sølv fra fikserbade
husker, at jeg engang
foretog en sølvanalyse

3o% rent sØlv.

var alt ikke lige rent. Jeg
fandt et glas fra den tid og
på indholdet - der var højst

A/S Merkur-Foto
I rgzz var Johannes Heegard Poulsen blevet med-
indehaver af fabrikken og i rg37 døde Carl Poul-
sen (hans enke døde i ry+d. I l95r blev Merkur
omdannet til aktieselskab med Johannes og Axel
Heegaard som administrerende direktører- Axel
Heegaard Poulsen tog sig fortsat af den fotografi-
ske side, vedrørende ledelse af prøveafdelingen og

selve atelieret (reklamebilleder). Han døde allerede
i r95z og først nogle år senere blev fotograf Jes-
persen leder af atelieret. En tredie broder, Kaj
Heegaard Poulsen var almindelig ansat på fabrikken
og beskæftigede sig med filnn-produktion (emulsi-

onsfremstilling og gydning), men som lillebroder
havde han en del privilegier.
I føromtalte interview i Berlinske Aftenavis 5. au-
gust rg57 udtalte Johs. Heegaard Poulsen:

"l dag er amatØrfotografien en hverdagshobby'
men i de dage var amat6rfotografen en slags sØn-

dagsjæger, der brugte tonfikser-bad til at tone og

fiksere dagslyspapiret, det var en alt for langsom
proces, men så trådte jeg til som ung kemiker ind
i arenaen og tog tyren ved hornene: oPgaven var
at fremstille det selvtonende dagslyspapir, og efter

jeg havde studeret fabrikationen i udlandet, blev
jeg i r9r4 ansat som chefkemiker i min fars fa-
brik , Merkur-Foto, hvor jeg udarbejdede alle re-
cepter til fotopapir q3 film".

Ansættelse og kvalifikationer
Nu, hvor jeg nærmer mig de 7o år, kan jeg med

passende beskedenhed sige noget lignende, idet jeg
i r95o som civilingeniør (fabriksingeniør) blev ansat
på Merkur-Foto og som en ny toreador tog fat på

de næste tyres horn og fik ny- og videreudviklet
samt forbedret alle recepter til fotopapir og film,
faktisk fra A til Z.
Jeg havde ganske vist ikke studeret i udlandet,
men havde visse forudsætninger, idet jeg som spe-
ciale på Polyteknisk Læreanstalt arbejdede med

rØntgenfilm-emulsioner og som eksamensprojekt ud-
arbejdede en fabrik til fremstilling af. rØntgenfilm
til det skandinaviske marked. Desuden havde jeg
med stØtte af det teknisk videnskabelige forsk-
ningsråd arbejdet videre med røntgenemulsioner i

3/+ år, men afbrød dette til fordel for ansættel-
sen på Merkur.
Laboratorieforstanderen dr. phil. Max Møller havde
planer om at bruge mig som efterfølger, men det
mislykkedes i første omgang. Efter hans død ville
skæbnen, at jeg faktisk blev hans efterfølger.
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Krigen
er endt.

Fredens lyse Dage
knipseuoi med MERKUR FiIm.. .

Snart skal vi ud i den fredfyldte danske Sommer og koip* eo Mængde

minderige Motiver. Gør Kameraet skodklar allerede nu for inden

længe faae MERKUR Film Tonachrom og Tonapan igen overalt- MERKUR

er dansk helt igennem.

MERKUR-FOTO
Endabrllantcrt

& & A. EEECÅAND.POUI,SEN

l(åc.nhrrr - Yelby.

Den 13. maj rg45 bragte Nationaltidende denne reklame for
Merkur-film. Bemærk de retirerende tyske tropper.
Linoleumssnit af ukendt kunstner.
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Der afholdes regelmæssigt møder i firmaets direktionssal, hvor
cheferne drøfter fabrikkens anliggender med deres ledende med-
arbejdere.
Fra venstre: værkffier Edv. Nielsen, Kaj Heegaard Poulsen,
Axel Heegaard Poulsen for bordenden Johannes Heegaard Poul-
sen. Til højre: repræsentanterne Harry M. Paulsen, Carl Stoltz
og bogholder (?) Mellerup.

På Fotokemisk-fotografisk Laboratorium - det var
startet af professor Chr. Winther, der nu som
emeritus gik som gæst - havde jeg både i min
studietid og som stipendiat uvurderlig stØtte af ci-
vilingeniør Jens Herman Christensen, en opfinder
bl.a. af et farverastersystem med farvede stivel-
seskorn (additivt system), som Agfa anvendte til
de første farvefilm, men også af sølvudblegnings-
processen, der under krigen, trods Herman Chris-
tensens patenter, kom som GASPARCOLOR, sene-
re udviklede det sig til CIBACHROME. Herman
Christensen lærte mig meget om emulsioner og
som litteratur havde jeg tillige de værdifulde rap-
porter (FIAT) fra de allieredes fotofolks gennem-
gang af den tyske fotoindustri efter afslutningen af
verdenskrigen. Denne litteratur var ikke helt let at
gå til p.g.a. fejl, bevidste eller ubevidste.
En grim fejl var det at opdage, at den senere så
udbredte yderst effektive sensibilisering med guld-
salt var i rapporten i en receptur skrevet som
sølv-salt. Et andet eksempel, som jeg senere fik
forklaret af en tysk gelatine-kemiker, var recep-
ten til Agfa's Lupex Ultra hård. Man havde udle-
veret en recept, der aldrig kunne give denne eks-
treme gradation og fremstillede - på forlangende -
emulsionen medens de allierede kontrollerede det.
Da emulsionen skulle igennem en vaskeproces og
proceduren først kunne fortsætte en dag senere,

havde man ganske stille ombyttet den med en sand
ultra-hård emulsion og kunne således demonstrere
at resultatet blev som Ønsket. Ja, som emulsions-
mand kan man faktisk forstå det, når man ved,
hvor mange forsøg man skal igennem for at opnå
en vellykket receptur, undertiden kan det tage år.
Da er det svært uden videre at skulle udlevere si-
ne hemmeligheder
Fra gode forbindelser blandt leverandører af gelati-
ne, fotoråpapir og fotokemikalier fik jeg også
værdifulde informationer til brug for mit arbejde
på fabrikken. Gennem tidsskrifter især det for-
træffelige "Science et Industrie Photographic" fik
jeg glæde af at studere især, hvad japanerne hav-
de af artikler - de var heldigvis på fransk, ikke
japansk. Japanerne var ved at udvikle deres foto-
industri og arbejdede med emner, som passede til
min situation.
Selve starten i r95o lignede nok ikke den, de un-
ge civilingeniører får i d"g, når de begynder på
det første job. Jeg fik at vide, at jeg udover det
kemiske arbejde skulle hjælpe til med alt, lige fra
at hænge op under loftet for at sætte en rem på
en remskive til at lave emulsioner og ellers klare
alle vanskeligheder ved produktionen, og så blev
det understreget, at "hvis jeg hang i en klokke-
streng, skulle det i hvert fald ikke være på Mer-
kur". Og sådan blev det faktisk også.
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Her er man ikke i tvivl om hvilket produkt som føres.

re end sin pligt, og som
herfor.
Han hører i høj grad til
har bidraget til denne del

Jeg startede den z. januar r95o og fik i begyn-
delsen lov til at gi rundt og orientere mig og la-
ve en beskrivelse af fabrikken og fabrikationen
(herunder recepterne).
Efter 3 måneders forløb fik jeg at vide, at nu

havde man betalt mig så mange penge uden at få
noget til gengæld, så fra r. april ville fabrikken
begynde pi z- holds drift og jeg skulle sørge for
det ene hold, medens værkføreren tog sig af det
andet.
Værkfører Edvard Nielsen, der foruden skulle sørge

for at alt fungerede på fabrikken, stod tillige helt
og holdent for produktionen af fotopapirerne. Ed-
vard Nieisen var startet som arbejdsdreng, men
var et af disse naturtalenter med teknisk og me-
kanisk snilde, som fik alt til at fungere, endda

med ret primitive hjælpemidler. Da han tillige be-
sad autoritet, avancerede han hurtigt til værkfø-
rer, og jeg må nok sige, at uden ham var Merkur
ikke blevet det, det var. Det var lidt vanskeligt i

begyndelsen for ham at indfinde sig med, at en

ung akademiker ("bogorm") nu skulle blande sig i
hans arbejde, men heldigvis fik vi meget hurtigt
et gdt samarbejde i gang, hvor vi gensidigt kunne
berige hinanden, og jeg er ham meget taknemme-
lig for hans hjælp i de situationer, hvor min kun-
nen og viden var mangelfuld. Han var en brav
mand, en af de stille eksistenser, som gjorde me-

aldrig blev takket nok

en af de personer, der
af den danske fotohisto-

rle.
Med z-holds drift kørte fabrikken en række år og
værkfører Nielsen og jeg fik hurtigt fundet frem
til en hensigtsmæssig fordeling af arbejdet mellem
os. For mit vedkommende skulle jeg møde tirsdag,
torsdag og lørdag kl. g-r7, mandag, onsdag og
fredag kl. r+-23. Dette betød, at jeg i disse år,
hvor mine børn endnu ikke var begyndt at gi i

skole, havde tid til dem om formiddagen og sam-
tidig også mulighed for at tage rundt og fotogra-
fere på såvel egne prøver som konkurrencefabrika-
ter.
Foruden aktiv deltagelse i selve produktionen, især
fremstilling af emulsionerne, havde jeg også forsk-
nings- og udviklingsarbejdet med nye emulsioner,
afprøvning af råmaterialer, især gelatine, så i
store træk bestod mit arbejde i disse år af med i
weekenden at lægge forsøgsplaner, i ugens løb
fremstille prøverne, som så blev gydt fredag af-
ten. Lørdag formiddag teknisk afprØvning i fotola-
boratoriet, derefter møde med repræsentanterne og
direktionen til hen ad kl. r1-r7, hvorpå jeg kunne
fortsætte hjemme med praktiske afprøvninger (fo-
tografering), samt ofte fremkaldelse i køkkenet -
næ, her var ingen klokkestreng at hænge i!
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"Merkur-bilen" - en folkevogn. r955.

Kemien
For at få et indtryk af, hvad det hele drejer sig

om er vi nødt til at komme lidt ind på kemien.
Fotografiske emulsioner defineres som de komplekse
lysfølsomme fotokemiske systemer bestående af mi-
krokrystailer af sølvhalogenider (sølvklorid, sølvbro-
mid, sølvjodid) dispergeret i gelatine og tilsat en

række additiver, der hver for sig fremmer de [o-
tografiske egenskaber såsom følsomhed, spektralf.øl-
somhed, holdbarhed evt. farvekoblere m.v.
Gelatine er ikke veldefineret i kemisk henseende,

idet dens sammensætning og struktur afhænger både

af råmaterialernes oprindelse og fremstillingsproces-
sen.
Gelatine er et komplekst protein, dannet ved hy-
drolyse af collagen/ossein og hører til gruppen af
fibroid protein fra animalsk bindevæv (scleroprotei-
nerne). Det er således ikke noget naturprodukt.
Det nævnte collagen stammer fra fremstilling af
gelatine ud fra huder af ungt kvæg eller svin,
medens ossein stammer fra vævet omkring knogler
af kvæg. Der er forskellige måder at fremstille
gelatine på, men det vil føre for vidt at komme
nærmere ind på dette.
Fotografiske emulsioner fremstilles principielt ved
at man i mørke evt. mØrkekammerlys fælder
f.eks. sØlvbromid ud fra en opløsning af alkalisalte
f.eks. kaliumbromid, der befinder sig i en smeltet
gelatineopløsning, med en opløsning af sølvnitrat-
Der er utallige måder at gøre dette på og alt ef-
ter recepturen kan man nå frem til de forskellige
typer emulsioner inden for film og papir, men ved
valget har man grundlagt netop den ønskede type
afhængig af den initiale kornstruktur.
Sølvhalogeniderne er krystaller, som nu er omgivet
af en gelatinehinde og ved fortsat behandling' la-
der man kornene vokse, den såkaldte fysiske mod-
ning. Processen stoppes på forskellige måder og

afsluttes med en nedkøling, hvorved gelatinen

En ny dirigentklokke
fra MERKUR-FOTO AIS

I 1953 skænkede Merkur-Foto A/S ved
Palle Thomsen Fotohandlerforeningens
bestyrelse en ny dirigentklokke. Den var
fremstillet af restbeholdningen af det
sølv, som danske fotohandlere havde
udvundet under krigsårene rg4o-45.
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Analytisk laboratorium. En medarbejder i færd med at bestem-
me en gelatines reaktion (p.H.) ved hjælp af et rØr-lonometer.

(emulsionen) stivner. I de fleste tilfælde skal
emulsionen udvaskes d.v.s. de overskydende salte
må fjernes, især de med bromidioner, der senere
vil hæmme muligheden for spektralsensibilisering.
Principielt kan vaskningen foregå ved at man først
presser den stivnede emulsion gennem en si og får
dannet nudler, dernæst lader dem svømme rundt i
rindende vand, og medens vandet diffunderer ind i
gelatinen, diffunderer ionerne ud. Med kontrolmå-
linger følges udvaskningen til en passende bromid-
ionkoncentration, evt. passende elektrisk lednings-
evne.

Der findes iøvrigt andre former for fjernelse af,

overskudssalte end en direkte udvaskning. Dernæst
kan emulsionen eftermodnes d.v.s. ved opvarmning
og henstand ved en passende temperatur bringes
ned til den ønskede tilstand m.h.t. følsomhed,
kontrast og slør, som løbende kontrolleres, hvoref-
ter der tilsættes en række hjælpestoffer, stabilisa-
torer, slørhindrende midler, antiseptika, pH-regu-
latorer (evt. stpdpuder), spektralsensibilisatorer,
gydefremmende stoffer (sulfo), evt. farvekoblere
ffi.v., og nu kan den gydes, d.v.s. anbringes på

en forpræpareret base, plast, fotopapir evt. gias.

Urenhedens positive og negative
indflydelse
Dette var i meget korte træk emulsionsfremstillin-
gen og lyder måske så enkelt, men det er det
absolut ikke. Vi har et gøre med en - helst re-
producerbar - opbygning af mikrokrystaller i for-
skellige krystalformer og blandinger og i varierende
stØrrelse, noget som kun styres af faktorer som
tid, temperatur, omrØring, koncentrationer og
miljø (surt/alkalisk), som i allerhøjeste grad er
afhængig af gelatinens sammensætning/beskaffen-
hed, samt dens indhold af urenheder i mikrosko-
piske mængder, urenheder af såvel positiv som ne-
gativ effekt.

Nogle af de vigtigste positive urenheder er svovl-
forbindelser, der stammer fra den føde kvæget -
hvorfra gelatinen udvindes - har spist.
Via stofskifteprocessen inkorporeres svovl i kvægets
proteiner og under gelatineproduktionen bevares u-
renheder på en sådan måde, at de ved emulsions-
fremstillingen frigøres meget lempeligt og doper
krystallerne, hvorved man opnår et grundlag for en
lysfølsomhed, som yderligere med tilsætning af
specielle kemiske sensibilisatorer, f.eks. guldsalte
+ slørhæmmende stabilisatorer, kan give ekstrem
høj følsomhed.
Det vil nok føre for vidt at komme ind på yderli-
gere detaljer indenfor dette interessante emne, og
jeg skal her begrænse mig til at nævne, at denne
sensibilitet overfor mikromængder af urenheder også
kan medføce, et emulsionen ødelægges og der er
eksempler på, at sprøjtning med insektbekæmpende
midler (insekticider = DDT (dichlorphenyl-tricchlor-
ethan) herbicider m.v. har medf øtt at gelatine fra
kvæg der har spist græsset, har været komplet u-
mulig som fotografisk gelatine og således ødelagt
produktioner.

Da gelatinens kvalitet er alfa og omega for en
fotografisk emulsions kvalitet og da man stadig ik-
ke har fuld klarhed over gelatinens kemi i alle
enkeltheder d.v.s. alle avancerede analyser, ke-
miske og fysiske bestemmelser endnu ikke kan be-
skrive dens anvendelighed, må man stadig til af-
prøvning benytte "naturmetoden" d.v.s. lave en
prøve-emulsion i mindre enhed og gennemføre hele
processen fra a til z også m.h.t. emulsionens af-
prøvning. Dette betyder at afprøvning af gelatine
er en essentiel og tidsrøvende del af råvarekon-
trollen.
Dette medfører derfor et intimt samarbejde med
gelatinefabrikkerne, idet man år efter år opbygger
erfaringerne fra de utallige afpr6vninger, der viser
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sig nødvendige. Jeg kan nævne, at vi med den
anerkendte franske fabrik Rousselot ofte måtte
igennem en halv snes gelatineprøver, før en faldt
helt tilfredsstillende ud, og når man tænker På,
at man for hver prøve skal have et passende antal
tons reserveret i prøvetiden (ca. r måned), er det
ikke så underligt, tt dette råmateriale var for-
holdsvis kostbart sammenlignet med rnedicinal- el-
ler fødevareindustriens gelatine.
For yderligere at sikre sig en ensartet emulsions-
produktion, anvendte man altid blandinger af gela-
tine-batches af samme type og tidsforskudt, så

kun en mindre del af blandingen blev fornyet ad
gangen.

Atomnedfald
Man bør nok også tilføje, at forurening fra omgi-
velserne altid har været et kæmpeproblem for fo-
toindustrien.
Et af de allerværste og uhyggeligste forureningstil-
fælde var nedfald af radioaktivt støv. Dette med-
førte i r95o'erne, hvor der var mange atombom-
beprøvesprængninger, at mange tons dækpapir til
rullefilm måtte kasseres, idet radioaktive partikler
var kommet ind i papirmassen, hvor de bestrålede
emulsionen med en række uønskede sorte pletter
efter fremkaldelsen.
Merkur fik det indirekte at føle da vores leveran-
dør af cellulose-triacetat (film-base) Du Pont i

USA pludselig stoppede produktionen, fordi en ra-
dioaktiv sky havde forvildet sig ind i fabrikkens
luftanlæg, så partiklerne kom ind i basen. Heldig-
vis opdagede Du Pont det i tide og heldigvis kun-
ne vi ret hurtigt få sikkert triacetat fra Gevaert i
Belgien.

Øvrige urenheder' metalpartikler
og gasser
Mindre drastisk, om end ikke mindre katastrofalt
var metalliske urenheder og gasser i luften, som

absolut måtte filtreres fra inden den blev anvendt
som tørreluft til emulsionsgydningen. Medens visse
gasarter f.eks. svovldioxyd eller svovlbrinte kan
påvirke emulsionens gradation og slørtendens, vil
metalpartikler f.eks. kobber, jern og aluminium
lokalt henholdsvis sensibilisere eller desensibilisere
emulsionen og give sorte eller hvide pletter efter
fremkaldelsen. Derfor blev der sat store kræfter
ind på denne bekæmpelse. Men ikke nok hermed,
man kunne også risikere at disse fejl var oPstået
under råpapirproduktionetr, og derfor var det vig-
tigt at have pålidelige leverandører. Det skal næv-
nes, at råpapirfabrikkernes meget omhyggeligt
checkede deres fabrikationer ved at udtage prøver
under produktionen (rulle for rulle) og checke ved
gydning af specielt følsomme emulsioner, f.eks.
havde man typer, der var særlig følsomme for
jern og kobber, andre for aluminium og atter an-
dre for svovl o.s.v., men ikke desto mindre kunne
der ske fejl, og jeg har flere gange oplevet så-
danne.

En

Atombombe
Politiken og Beriingske Tidende

bragte under 4,/11 1951 fplgende ens-

lydende telegram fra Reuters bureau,
som måske vil interessere vore læsere

og som vel nu ikke længere kan ge-

nere nogen:

t Stort lager af fotogryaftskc'
. -i .rnaterlaler ødelagl af støv
-\\ fra Nevada-forsogene
.\ew York, Iordag. (BB - Reuter).
trt N stor tabrik I Bochcslcr, dlr:
-U,J fremstillcr tllm of andrt folo.
graflskc rnatcrlElcr, bar rnrlttcl lod..
stttle driflen sidco lorsdeg ctirrnrld-
d.eg paå giund lf redloak3lv rnc.

Det drejer sig otn firmaet E I.
du Pont, då Nemours og Co., som bc-
skæftiger ?00 rnennesker. Radioaktiyt
stov, clcr ojerisynuS stenrmor fre
atombombc-eksplosi,onernc i' Ncvade.
ca. 2800 kilometcr borta er" kommct,.
ind i, fabrikenr luftkonditloaeringg-
s}rstern o3. dermed fort rundt overalt;
i lokalerne. Partiklernc ha4 ctsunr,,
virkning pae fotoSratirb peCE som'.'
nm dette var blevet uilrat tor dagrlyl
Et meget stort: leger at.., fllrn; der
lglop skulle skæres til og pakkes; cr,.
blevet ndela8l

Det radloalctlve stev, dcr formcnt- .

Ii3 her bcfu$dct si1l l mogeBh.je'luft-
lag. er. bleråL trukket med ned,.^m,o{'
iordca. aft.et'tncfald I torsdagr..

Blanding af emulsion.
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Når filmen er nedrullet, bringes denne til en skæremaskine,
der spalter rullen i den filmbredde, der Ønskes, og ruller ,fil-
men op igen i smallere ruller på ca. 4oo meters længde.

Vi udtog prøver for ca. hver roo m af produktio-
nen og undersøgte disse og skulle der indenfor zo-
nerne vise sig tendenser blev der heraf udtaget
mange prøver og i værste tilfælde blev det kasse-
ret. Helt sikker kunne man aldrig føle sig før alt
af et bestemt emulsionsnummer var brugt op.
Urenheder i emballage m.v. måtte naturligvis også
checkes og jeg tror nok, at samtlige papir- og
papleverandører for ikke at tale om bogtrykkeren,
fik den opfattelse at jeg var kværulant, men her
var ingen pardon- alt skulle checkes.
I denne forbindelse kan jeg nævne en rystende er-
faring jeg fik i forbindelse med check af rullefilms
dækpapir, det rød-sorte duplexpapir som beskytter
filmen mod lys. Vi havde konstateret "kopier" af
oblater (til lukning aL den færdigeksponerede film)
på ældre d.v.s. lagrede film og i arbejdet med at
forhindre dette, lavede jeg et simpelt forsøg. Jeg
rullede dette dækpapir sammen og anbragte med
passende mellemrum små stykker af fotogra{isk
(inaktivt) råpapir, lod rullen stå en passende tid,
hvorefter papiret blev anvendt til film. Disse film
blev anbragt i termostat og ved senere fremkaldel-
se kunne man tydeligt se, hvor disse stykker papir
havde ligget på dækpapiret.

Emulsioners levetid
Det at checke en emulsions levetid var praktisk
talt umuligt. Man kunne naturligvis gemme den en
årrække og f.ølge dens udvikling med passende mel-

lemrum, men så kunne den ikke sælges. Man
gemte ganske vist prØver og checkede dem regel-
mæssigt for at danne sig et indtryk af emulsions-
typens holdbarhed, men det enesre middel man
havde, var en termostatprøve, d.v.s. man behand-
lede emulsionen i flere døgn ved bestemt tempera-
tur (5o-6o C) og fugtighed (So% rel. fugtighed)
og fulgte dens ændring af egenskaber som følsom-
hed, kontrast, sl6r m.m., men metoden var kun
vejledende.
Forklaringen herpå er, at en færdig emulsion er et
kompliceret system i labil ligevægt (ifv. en kegle,
der står på spidsen og ikke på fladen) idet man
har modnet den til et vist stade, derefter stop-
pet, ofte ved hjælp af stabilisatorer, men den vil
fortsætte med at modne videre for til sidst at gåt
i fordærv.

Derfor gør man i dag udstrakt brug af køle- og
fryseskabe til opbevaring af fotografiske emulsio-
ner. I dette komplekse system har der været og
er en række kemiske reåktioner, reversible (d.v.s,
de kan gå begge veje) eller irreversible (de kan
kun gå een vej), men alle med forskellig tempe-
raturkoefficient, så hvad der sker ved kort tid ved
høj temperatur (ved termostatprøven) er nØdven-
digvis ikke helt det samme som sker ved lang tid
og lav temperatur (almindelig opbevaring).
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Det nedrullede fotopapir skæres i ark på en automatisk skære-
maskine, der selv afmåler arkenes størrelse. Af arkene udskæ-

res på andre maskiner de forskellige formater.

Vedrørende reklamationer
Dette var lidt om emulsionerne og arbejdet her-
med. Men der var også meget andet, jeg måtte
tage mig af til daglig. F.eks. måtte jeg behandle
reklamationer, finde frem til årsagen til fejl,
hvad enten det skyldtes materialefejl eller fejl,
som kunderne - ofte ubevidst selv var skyld i.
I starten var det kun den tekniske side af sagen
jeg tog mig af, senere måtte jeg også klare kor-
respondancen samt tage ud til fotoanstalter og fo-
tografer for at hjælpe, og her var altid noget at
lære. Da jeg begyndte, troede jeg, at årsagerne
til reklamationer måtte være ret komplicerede,
men jeg blev klogere og vænnede mig hurtigt til,
når jeg skulle ud, at have dels et termometer
med - fremkaldelsestemperaturerne varierede fra
de frisk fremstillede fremkaldere omkring 40 C til
de i kælderen opbevarede på ro-rz C - dels havde
jeg en flaske med sølvnitratoplØsning til check af
udvaskningsgraden.

Nu skal man huske på, at billedfremstillingen på

den tid var endnu ikke blevet automatiseret og
mange sad og fremkaldte de enkelte blade i skåI,
ofte så mange ad gangen at fremkaldelse og fikse-
ring gav skjolder og den senere udvaskning tillige
blev utilstrækkelig. En hyppig fejl var, at man ik-
ke skyllede sine fingre ordentligt, når de havde
været i berøring med fikserbad, så håndklædet
blev "inficeret" med fikser, og når man så bagef-
ter rørte ved emulsionshinden på det ueksponerede

papir, kom lyse fingeraftryk på kopien- Nogle fin-
geraftryk kunne også opstå på specielle papirover-
ilad.t f.eks. Reliefa Minigran (roZ) hvis fremkal-
deren var slidt så dets aikali-indhold var for lavt
til at kunne fjerne eventuelt fedt fra fingrene,
men højt nok til at kunne fremkalde-
Selvom man fra slutningen af so'erne begyndte

med maskinel kopiering og fremkaldelse var proble-

merne langtfra forsvundet, de blev blot af anden

karakter. Jeg erindrer endnu en kunde, faktisk en

dygtig mørkekammermand, men uhyre kolerisk og

med et sprog, der kunne få vore damer i ekspedi-

tionen til at rødme. En dag var han bogstaveligt
talt ved at vælte hele fabrikken ved at påstå' at
vi bevidst gav hans rullepapir lys. Det var en al-
vorlig anklage, når man vidste hvor streng kontrol
der var over anvendelse af hvidt lys på fabrikken.
Nattevagterne f.eks. fik overhovedet ikke adgang

til de lokaler, hvor det ikke-indpakkede fotopapir
befandt sig.
Det var naturligvis heller ikke nogen rar situation
for kunden, som ved kopiering af sine rullefitm på

en Kennington-Printer' havde strimler med lysslør
nu og da, og selvom jeg vidste, at kunden hørte
til dem der brugte alle kneb for at opnå kæmpe-

erstatninger - han havde iøvrigt under besøg på

fabrikken ved en god frokost pralet af, hvor me-

get han forrige år havde opnået i erstatning hos

en af konkurrenterne - ia, så måtte sagen under-
søges til bunds.
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En julehilsen fra chefen selv!

Mødet med kunden var i begyndelsen ikke behage-
ligt og krævede at man koldt og roligt fandt sig
i, hvad han sagde, men han blev hurtig ,'from
som et lam", da jeg gik hen til maskinen og
skruede en løs papir-slisk fast. Her var nemlig
mulighed for at lyskilden under rystelser kunne
sløre papiret gennem en ganske lille sprække. Det
var sandelig et af mine lyse øjeblikke og resultatet
blev, at vi efter den tid altid kunne talå stille ql
roligt sammen, når han senere kom ud for proble-
mer.

Det historiske
Merkur fabrikken var, som tidligere nævnt et fa-
milieforetagende. Foruden de tre brødre var også
direktørens ældste datter, fru. Tove Lynge, ensat
som prokurist.

I 1953 blev direktørens nye svigersØn til den yng-
ste datter, Palle Thomsen ansat, først som proku-
rist, senere som underdirektør og han foranledigede
at der blev dannet et holding-selskab, så man
kunne importere og handle med alle typ€r fotogra-
fiske varer. Det blev til et 4x4 Gezi-kamera,
Ericssons forstørrelsesapparater, reprostetiver, ki-
no-stativ, samt en synchrotest. Endvidere fotoal-
bum med plastlommer. I den tid blev kemikalie-
programmet udvidet og plastic-flasker indført. Og-
så agentur i Sverige blev oprettet.
Den r. februar 1958 døde direktør Johannes Hee-
gaard Poulsen - det var før vi nåede at få sendt
en hel ny pankromatisk film på markedet, rulle-
film såvel som 2446 film.
I de følgende år skete der ændringer i ledelsen,
idet Palle
Thomsen gik til Kodak, hvor han senere blev di-
rektør. På Merkur blev han afløst af salgschefen
Harry Poulsen, der senere blev afløst af fru Tove
Lynge, som i den sidste tid overlod posten til sin
mand, Erik Lynge.
Harry Poulsen kom til fotofirmaet Emil Hother, og
en anden sælger, Carl Stoltz, en mangeårig med-
arbejder, gik til Agfa. Firmaers oprindelige chauf-
f6r, senere ekspeditionschef, Rich. Petterson blev
ansat hos Goecker og min assistent, Erik Kissum,
endte som leder af Kodak's fremkalderanstalt i
Albertslund.
I mellemtiden havde vi i forbindelse med et uden-
landsk firma fået mulighed for at konfektionere og
forhandle en farveomvendefilm, Merchrome, som
blev fremkaldt i Sverige.
Der skete store forandringer med rationaliseringer,
indførelse af strenge kalkulationer, men også med
forøgelse af eksporten bl.a. til Singapore og Bra-
silien.

MERKIIR lotokuverter pr. l0d) stk. 22,!0 kr. netto.

Gredstion og overfladebetegnelscr
(Bcd€. bcoyrtct vcd bcrtilllorcr)

Sep. 1958

Trctroncrgrdc 15-17, KebcnbrrrVrlby

MERKUR KEMIKALIER
BROMA)( fremkaldertilsætnln8

-=- kr. 3,00 5,00 I,l0 18,00

AZT RAL fremkaldertlls:etning (spee, tll ematør-geslys paplr)
Sr. 100 250 500 1000

--.kr' 
-to

EGALOL tævnfu gtemtdtlel
,__q____199_ls0 500 1000

kr. 2,25 4,75 ?,00 13,50

TONAL selentonbad
cr. læ 250 t00 1000

--
REI^rFFA-FREMI(ALDER I pulverlorm tll 600 ccm lremkelder. Automat Ered

20 stlc å 1,50 kr. pr. stlc - 30,00 kr.
TTNTVERSAL-FREMI(ALDER I pulvertorm tll 500 ccm lorrådsoplfinlD&

Atttomat med 15 stk. å 1,80 kr. pr, stk = 2?,1x, kr.
Fagpolcnlag ttl 5 L lorrådsopllsning = 11,50 kr.
Kontaktpapir l:1 Forstlrrelsespaplr l:2 Flkn l:!

KRYSTALGLÅI{S pulver tll .lorbedrlng at httglanscn
Paknlng tll ca. l0 lt opllsnlng 1,50 kr.

Amatdrpakning l0 stk. å I,l0 kr.
FLIIRAL f,uorescens-hvldtoner i æske med 5 pulvere A I g. I 0,80 - 1,00 lcr.

K.ndlnfrbotttrv Crrdetton Ovcrarda nr,
(C) CAPOX (klorsdlv)

btsh hvldt 9.Dl! .. tB. B. 3. N, E llE I

(If) RELIEFå, (klorbromstlv)
brlvn.t hvldt tht prDlr . . .. .. E. 3. N, H, t
hrlvm.t hvldt Slrt hrron ...... B. !. N. F. 16

do. ch.n do. do. .......... I t.N.E tU
hvldt rnlnltnn do. .......... B. !. N. E lU
blankt hvldt do, ........,. B. S. l{. L l0l

(AB) SCALA BROM (bronsy'lv)
blrnkt hvtdt prph .... a. S. N. E llL l

do. l.rtoa ....,. B. S. N. B. lll. l0l
halmrt hvldt tlrt prplr B. S, N. E lE ,

EB=ekstreblr'dt B-blldt S=speclel . N=aoradt, H-hårdt. EII=clr.trahtrdt

^I MERKUR-FOTO
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Personligt fik jeg et forbedret forsøgslaboratorium
med mulighed for at eksperimentere med colorpapir
og nåede også enkelte forsøg.
Desværre kunne der ikke skabes enighed i bestyrel-
sen om at tilføre fremmed kapital - ud over fa-
miliens - og gennemføre stØrre nØdvendige moder-
niseringer af fabrikken og konkurrencen blev hårde-
re og hårdere. Jeg kan nævne, at vi inklusive
told skulle betale næsten lige så meget for film-
basen, som det kostede Kodak at lave en rullefilm
i de store produktionsenheder de anvendte. Tillige
var der også priskrig i branchen. Det endte med -
som alle ved - at man besluttede at stoppe pro-
duktionen i 1963 og med udgangen af 1964 ophørte
alle aktiviteter fra Merkur-Foto.

Aktiekapitalen blev - så vidt jeg ved - reddet
takket være en rolig opbremsning. Vi købte kun
ind, så råvarerne på lageret kunne udnyttes og så

var der naturligvis også salg af grund og bygninger
til en liebhaver - en Valby-dreng - der fik sin
drøm opfyldt.

OVG's videre skæbne
Jeg fik bl.a. tilbudt en stilling i Sverige hos

CEA-verke der hovedsagelig fremstillede røntgen-
film, men valgte af. forskellige grunde, bl.a.
p.g.a. rygtet om at virksomheden skulle købes af
Perutz, at blive i Danmark for at genoprette Fo-
tokemisk-fotograf isk Laboratorium på Danmarks
tekniske Højskole, som Max Møllers eftefi.ølger.
CEA fik en kapitalindsprØjtning fra Procordia, og

med Agfa's hjælp blev der en ret stor stor og gd
virksomhed, som jeg pudsigt nok ca. ?n år senere
fik et samarbejde med.
Medens jeg på Merkur fik 14 hårde, men gode år,
fik jeg yderligere z6 gode år, hvor jeg fortsatte
med den inerti, der var en følge af Merkuransæt-
telsen, men desværre måtte laboratoriet på DTH
ikke fortsætte - det gik til i spareplanerne - og
blev nedlagt med udgangen af r99o!

Firmaets ekspeditionschef - tidligere chauffør,
Rich. Petersson har beskrevet nogle episoder fra
hans arbejdsområde under Den Anden Verdenskrig i
rg4o 'erne:

"Til produktionen blev der indkøbt store ruller pa-
pir og råfilm fra Tyskland og Belgien. Disse store
ruller råfilm blev opbevaret ude i haven, hvor
man havde bygget en stor "cementkasse" nede i
jorden. Der var en trappe ned til en stor metal-
dør. Foruden råfilmen opbevarede man store dunke
med æter og sprit, samt kartoner med bomuld,
som blev blandet i en stor beholder til ca. 5o li-
ter. Af dette lavede man emulsion af til prøvepa-
piret, som fotograferne dengang anvendte til prø-
vebilleder.
En meget tør sommerdag, skulle jeg tappe blan-
dingen over i ro liters flasker, da der pludselig
sprang en gnist fra aftapningsrøret - eksperter
sagde at det var statisk elektricitet - og der gik
ild i væsken. Jeg forsøgte at slukke ilden, hvilket
dog var umuligt, så jeg måtte skyndsomt forlade
rummet, hvor ilden fortærede det hele, medens
det buldrede som bomber og kanoner. Så kom

Falck der fyldte rummet med vand, der var ikke
afløb, og lidt senere pumpede de den tom igen'
men alt vat fieLagt.

MERKURS PRøVEPAPIR.
I r94o'erne fremstillede vi prøvepapir i en rcd-
brun tone der anvendtes som prøvebilleder til brug
af portrætkunderne, der kunne bestille forstørrelser
efter dem. Desværre for kunderne blev de meget
mørkebrune, hvis de beholdt dem længe, uden at
gå til fotografen og bestille deres forstørrelser.
Ingen var klar over at de kunne fikseres, og på

den måde blive holdbare.
Fremstillingen af papiret foregik i en lille bygning,
ca. 6x5 m ude i haven. I huset stod en gydemas-
kine som jeg arbejdede med i ca. 3 år.
Emulsionen blev fremstillet af æter, sprit og b-
muld og visse andre kemikalier, og var så lidt
lysfølsom, at vi kun kunne arbejde ved en 25W

klar pære. En stor rulle papir ca. 60 cm bred
blev sat ind i maskinefl, og min opgave var at
sØrge for, at papiret som passerede en bred lineal
sugede alt den emulsion der kunne være på det -
vi var to mand om opgaven.
Den anden mand modtog papiret fra maskinen og

skar det i hel ark, efterhånden som det kom ud.

Undervejs i maskinen blev det blæst tøtt el en

kraftig varmluft. Når vi efter ca. fire timer (to
g?nge om ugen) var færdige havde vi indsnuset så

meget æter/sprit dunst at vi havde en lille "dim-
melim" på. Folk der ikke kendte mig troede at
jeg: var ansaf; på et apotek".

Noter:
I.
Carl Sofus Poulsen (rBSZ-rgl8). Kom i lære hos

Carl Bech, Odense, og overtog i 1883 fotograf
W.A. Schulenburgs atelier i Gothersgade 52. Sene-
re atelier "Bjørndal", Vesterbrogade 4r Køben-
havn. Udstiller i r89o hos kunsthandler J.C.
Stockholm, Bredgade zB samt i Industriforeningen
bl.a. et fotografi til pragtværket: "Thorvaldsen,
hans liv og værker" - forestillende Alexandertoget.
r89r averterer han for første gang med: "Nyt Iste
Klasses fotogr. Atelier, elegant og smagfuld udfø-
relse". Udgiver et lille hefte i r89z med titlen:
"Nogle nyttige Vink for enhver, som vil fotogra-
feres". (Se Objektiv nr.43 s.f8), 1894 begynder
han at fremstille fotopapir under navnet Merkur.

FøLGENDE HAR LEVERET
BILLEDMATERIALE:

O.V. Glistrup.
Jørgen Gregersen.
Danmarks Fotomuseum, Herning.
Merkur's eget blad FOTORIUM (navnet er danner
ved en sammensætning af ordene "Foto" og "La-
boratorium").

Repro: Prof-Color.
Foto: Poul Pedersen, Århus.
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Flemming Berendt

Solens lys, dets indvirkning på mennesket, og de

ting det skabte, har betaget os fra tidernes mot-
gen. De ældste folkeslag kendte kun praksis - te-
orien begynder først med grækerne.
Fra Demokrit, Epikur, Zeno til Platon og Aristo-
teles, vi bevæges af den iver som oldtidens filo-
soffer og videnskabsmænd lagde for dagen. Uden

brug af væsentlige hjælpemidler bestræbte de sig
på at forklare sig selv og andre, hemmeligheden
ved lysets stråler, og dets påvirkning af jordisk
sto{.
Platon tror på en flamme, som udgår fra ethvert
legeme, Aristoteles kalder det en vildfarels e, øjet
er vandagtigt ikke ildagtigt, thi hvorfor ser det
ellers ikke i mfike?
Hans tanker, og udkast til nye idier bliver bane-
brydende.
Som en af oldtidens stprste og mest omfattende
naturforskere, udarbejder Aristoteles h8+-tzz
f.Kr.) (r) omkring år 3oo f.Kr. et værk "Proble-
mata", hvori han beskriver sine iagttagelser af det
billede, som opstb af. solen, når dens stråler går
gennem et firkantet hul, det bliver rundt, uaf-
hængigt af hullets form, og han forklarer at bil-
leddannelsen sker ved lysstrålerne, som danner en

dobbeltkegle, hvis spids falder i det lille hul.
Måske var dette de tidligste tanker om et camera
obscura?

L=-_

Indstillelig camera

Det begyndte med Aristoteles

Var dette de tidligste tanker om et
camera obscura?

Den første sammenfattende lære om lysets love og
geometriske regler skylder vi en kreds af naturvi-
denskabsmænd i Ægyptens hovedstad Alexandria.
Denne by havde alt det, som blev grundlaget for
naturvidenskabens videre udvikling. Her var grund-
lagt et museumskompleks, bestående af pragtbyg-
ninger, bl.a. verdens største bibliotek med tilhø-
rende læsesale, studereværelser, men ikke mindst
afskriverværelser, hvor hundredvis af skrivekyndige
mangfoldiggjorde bøger og dokumenter. Her var al-
le de faciliteter som gjorde, at lærde mennesker,
filosoffer, præster, videnskabsmænd, ja, endog
selvlærte havde de bedste betingelser for at kunne
studere, og udveksle tanker og meninger med lige-
stillede fra mange dele af verdenen. Længereva-
rende studieophold kunne tilbydes på grund af de

beboelsesmuligheder, som blev stillet til rådighed.
Staten betalte alt.
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Ved brug af en linse kunne man
nærmere studere lysets projektion.

Det store bibliotek med over goo.ooo bøger af en-
hver art stod til rådighed; en bog kunne fremskaf-
fes på mindre end 15 minutter - uden brug af
EDB!
Under Julius Cæsars krigstogt mod Ægypten blev
Alexandria angrebet, og det store bibliotek gik op
i luer fu +7 f..c.

- fortsatte med Ben Al Haitam
En af den arabiske verdens stØrste videnskabsmænd
var, Abu Ali Ben al Haitam (965-ro39) kendt som
"den anden Ptolemæus". Han beskæftigede sig med
astronomi, særlig studiet af solformørkelse, og
gjorde brug af camera obscura, som han beskriver
i en afhandling "Mørkets form" i år ro38. Han
var en fremtrædende videnskabsmand og fik stor
betydning for middelalderens kendskab til matema-
tiske og fysiske love.
I århundreder udgjorde hans skrifter en uvurderlig
kilde for forskere og videnskabsmænd. Fra hele
den kendte verden opsøgte lærde, fyrster og her-
skere hans bolig for at beriges af hans viden.
Denne "visdommens" mand var lille af vækst, men
stor af ånd. Han tillægges en aforisme som lyder:
"Agf, vel på din ære og din tro. Hvis du hører en
smuk udtalelse - tilskriv dig den ikke, men drag
nytte af den" - ord, som mange af hans afskri-
vere burde have lagt sig på sinde.
Denne store mands opsummerede og nedskrevne vi-
den blev spredt og viderebragt til Europa.

- og endte med camera obscura
I rz67 offentliggiorde en videnskabsmand og fran-
ciskanermunk i England, Roger Bacon (rzr4-rz9zl,
et skrift: "Perspectiva", hvori han beskriver prin-
cipperne for billed-projektion ved hjælp af camera
obscura, samt brugen af konkave spejlkombinationer
og konvekse linser. Præsteskabet har ikke set med
milde Øjne på disse forsøg, på at eftergøre guds
værk, ved hjælp af menneskeskabte instrumenter.
Den gode munk blev da også forfulgt, og måtte
for sine meningers mod, tilbringe adskillige år i

fængsel.
Men andre steder i verden arbejdede lærde videre
med tanken. Et holdbart bevis finder vi i et he-
braisk værk, skrevet på latin, "Leo de Balneolis
Israhelita, de sinibus, chordis et arcubus, item
Instrumento Revelatore secretorum" nedskrevet i

r3p.
Forfatteren, en jødisk videnskabsmand, Levi Ben

Gerson (r288-r 344), fødit i Provence, men for det
meste bosiddende i Avignon, fremlægger illustrere-
de, geometriske beviser for sine eksperimenter,
som udelukkende er himmelobservationer, og kon-
kluderer, at billedet blev spejlvendt. På grund af
sin herkomst måtte han gribe til vandringsstaven
og døde i landflygtighed.
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Leonardo da Vinci
papir ved tegning.
"Codex Atlantico"

anvender transparent
Pennetegning fra
ca. r5ro.

Adskillige andre munke, præster og videnskabsmænd
har fordybet sig i fænomenet. Den ældste tegning
vi kender er lavet af den hollandske fysiker og
matematiker, Reiner Gemma Frisius i t544, den
findes i værket "De radio astronomico et geome-
trico liber".
I begyndelsen af r5oo- tallet spredes kendskabet
til, samt brugen af camera obscura i ltalien. I

rszr publiceres et værk af arkitekten Cæsare Cæ-
sarino med kommentarer til Vitruvius skrift: "De
architectura libri decem. Det antydes at benedikti-
nermunken Dom Papnuzio skulle have haft kendskab
til camera obscura. Han skriver: "Papnuzio havde
et bræt, der i midten var gennemboret, og som
han anbragte foran sit vindue, så intet andet lys
kunne komme ind i værelset, og på sådan vis
kunne han opfange og i rigtig form og farve se,
hvad der på et stykke hvidt papir blev gengivet af
det lille hul".

Kunstneren og camera obscura
Leonardo cla Vinci
Florentineren, Leonardo da Vinci (r41z-t5r9) har
beskrevet camera obscura, men kaldte apparatet
for "Oculus artificialis" hvilket kan oversættes til
"det kunstige øje".
I hans værk "Codex Atlanticus" læser vi: "Når
billederne af belyste genstande trænger ind i et

Hvordan man i et mørklagt væretsc kan se ting
udenfor, der belyses af $olen, med dcrcs farver.
Man må førct lukke skodderne for værelsets vin-
ducr, dei er bcdst dcsuden at tætne eventuelle
sprækker, så at intet lys konuner ind og ødelæg-
ger dct helc. I cn slodde lavcr man en åbning,
dcr bÅde i højde og bredde cr af håndsbredde;
foran denne åbning $ættes en lille bly- eller kob-
berplade og kittes til. Den slal have l.artontyk-
kelse. I midtcn laver nran et hul af størrelse som
en lillcfingcr. Ud for denne åbning anbringcr
rnan cn hvid skærm af lærred eller papir. Såledcs
vil man se alt det, der bcfinder sig udcnfor, belyst
af solcn, og rnan vil beurærke, at personer, dcr
bevægcr oig omLring udenfor, har hovedct nedad,
sonr antipodcr; gcnstandcne til højre ser ud, sorn
om de var til yenrtre, alle ting bliver vcndt onr,'
of jo mcre lærrcdet fjernes fra åbningcn, des
større skiklclse aotager de. Skal forsogct l1,kkcs,
rnå hullet ikke havc diarneter sorn en lillefingcr,
rnen sorn en nå!.

GIOVANNT 8A'I'[IS'I'A DDLLA POIt'l'A, Ma-
giø natura(is, I'rankfurt r592.

mørkt rum gennem en lille, rund åbning, så vil
du, dersom du opfanger dette billede på et hvidt
papir, se alle genstandene i deres naturlige former
og farver.
De bliver mindre i størrelse og fremtræder om-
vendt på grund af den nævnte gennemkrydsning;
dersom billederne kommer fra et af solen beiyst
sted, ser de ud, som om de var malet på papi-
ret, som bør være meget tyndt ofi må betragtes
fra bagsiden. Åbningen må være lavet i en meget
tynd jernplade".
Leonardo da Vinci nævner ikke direkte brugen af
instrumentet ved tegning. Heller ikke hans nærme-
ste elev, Cæsare Cæsarino som oversætter Vitru-
vis' "De architectura" (r5zr) (z) omtaler brugen
af camera obscura udover i en note.
Enten har der ikke været behov derfor, eller også
skjuler man brugen af et "hjælpeinstrument".
Hidtil havde kunstnerne kun kunnet anvende instru-
mentet indendørs, ved portrættering eller ud ad et
vindue, men omkring år r58o omtaler Friedrich
Riesner det første transportable camera obscura.
I et senere videnskabeligt værk, "Magiae Natura-
lis" (Neapel, rS33) skriver den italienske forsker,
Giovanni Battista della Porta, f.ødt i Neapel,
(r5r8-16r5), som femtenårig, udførligt om hvorle-
des instrumentet (uden linse) kan anvendes som

"gadespejl":
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Den ældste tegning af Reiner Gemma Frisius fra 24. januar 1544, hvor en

solformørkelse studeres i Louvain.

"Man kan se ansigterne, deres klæder, gæsternes
komme, de forbipasserende, skyerne på himlen,
fuglenes flugt" - det fremgår tydeligt at han har

frydet sig over de "hemmelige" iagttagelser. Be-

skrivelsen lortsætter med at forklare hvorledes ca-
mera obscura anbefales som en tegnerekvisit: "Hvis
man ikke kan tegne eller male kan man ved hjælp

af dette instrument tegne billedets konturer med

Pen".
Senere behøver man blot at farvelægge det. Dette
gøres ved at man spejler billedet nedad mod et
bord med papir. For den fingernemme er det en

"enkel rag".
Giovanni Battista anvendte cameta obscura som

"laterna magica", og fremviste billeder som han

endog giorde "bevægelige".
I 156o stiftede han, i sin egen bolig, verdens

første fysikaliske selskab under navnet "Academia
secretorum naturae". lngen blev optaget i selska-
bet uden at man havde giort en opdagelse eller
meddelt en ny kendsgerning. Desværre blev selska-
bet, af religiøse grunde, hurtigt forbudt.
I 1589 kom en ny udgave af hans videnskabelige
værk, denne geng på hele zo bind, hvor G.B.
Porto i detaljer beskriver camera obscura, nu med

linse, samt hvorledes man ved hjælp af et spejl
kunne se retvendte billeder. Det hedder bl.a.:
"Nu vil jeg åbenbare, hvad jeg indtil nu har holdt

hemmeligt og vedvarende havde tænkt at hemme-
ligholde! Dersom man sætter en lille glaslinse i

hullet, så vil man straks se alting tydeligere,
vandrende menneskers udseende, farver, klæder og

alting, som om man stod ved siden af dem. Man

vil betragte dem med megen fornøjelse, og de,

som ser dem, kan aldrig beundre det tilstrække-
ligt".
Værket blev betragtet som en håndbog og oversat
til hollandsk, tysk, italiensk, fransk, spansk og

arabisk, herved fik kendskabet til camera obscura
stor udbredelse.
Senere videnskabelig forskning har dog måtte fra-
tage Porta æren for en del "opdagelser" - og til-
skrive dem en venetiansk diplom et og professor ved
universitet i Padua, Daniello Barbaro (r528-r 57o1,
dette bekræftes i hans værk: "Magia Naturalis" i

1568, skrevet zr lt før G.B. Portas afhandling.
Daniello Barbaro noterer, at han tog en gammel
mands briller, som var bikonvekse, ikke konkave,
som den nærsynede ungdoms, anbragte dem foran
et betydeligt større hul i camera obscura, og

frembragte et udmærket billede, han tilskrives og-
så anbringelsen af en blænde, for at gøre billedet
skarpt.
Dette primitive, men såre anvendelige tegneinstru-
ment har uden tvivl været populært, måske især
blandt mindre talentfulde kunstnere.
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Giovanni Battista della Porta.

Daniello Barbaro.
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Drejelig linse, kaldet "okseøje,,, fra 165o.

Den engelske optiker Robert'Hooke beskrev i januar og; februar måned 168o i
Royal Society dette ejendommelige bærbare camera obscura- Hans perspektiv-
kasse, som han kaldte den, opbygget i konisk form skulle anskueliggØre op
tikkens love. Dens udtræk gik fra rrz;.-rr1z m. Den spidse- ende indeholdt
en bikonveks linse. Matskiven til skarphedsindstilling var forskydelig. Han
betegnede billedet som "pudeformet". Det må have været uskarpt i alle
hjørner.
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Jesuittermunken Athanasius
billeder anno 167o.

Kirchers opstilling til fremvisning af bevægelige

Johan Kepler
En af tidens stØrste videnskabsmænd den tyske
astronom Johann Kepler (1571-r63d f.ødt i byen
Weil i Wiirtenberg fik i 16zo som opgave i egen-
skab af kejserlig matematiker at udføre et panora-
ma over Østrig. Et sort spidstelt blev konstrueret
- i toppen anbragtes et rør på r,5',, hvori der
sad en konveks linse og et spejl som reflekterede
panoramaet ned på en bordplade.
Kejseren fik sit storladne panorama, samtidig med
at nye perspektiver åbnede sig for camera obscura.
Den næste som gØr sig bemærket er pædagogen og
jesuitermunken Athanasius Kircher (r6oz-r68o),
som i fi46 beskriver camera obscura i værket
"Ars Magna lucis et umbra". Heri nævnes bl.a. eu
sammenklappeligt camera obscura, konstrueret som
en bærestol ophængt mellem to stænger. Han til-
skrives desuden opfindelsen af "Laterna Magica,'.
En af hans elever, Caspar Schotts (16o8-1666)
bliver opmærksom på, at det ikke er nødvendigt
for kunstneren at befinde sig inde i camera obscu-
c?, men blot at kikke igennem et hul i siden.

Athanasius Kircher.
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Opfindelsen af Laterna magica tilskrives Atanasius Kircher i 67t. "Døden og
sanduret" er titlen på tegningen.

Han fremstiller og beskriver desuden et lille came-
ra obscura, som kan bæres under armen. Det be-
står af to kasser, som glider ind i hinanden. På
denne måde er man i stand til at fiksere brænd-
punktet og ændre billedets stØrrelse uden at det
bliver uskarpt.
zn h senere, i 1665, beskrives camera obscura af
den lærde munk, Johannes Zahn (r64r-r7e7r. I

værket "Oculus Artificialis Teledioptricus, sive Te-
lescopium", publiceret i Wiirtzburg, omtales detal-
jeret flere typer af transportable "glideboxappara-
ter" med angivelse af måI, linsekombinationer
fn.rn.r og ti år senere, i 1676, er "spejlrefleks-
kameraet" en realitet, opfundet af. Christoph
Sturm.
I hans camera obscura anbringes et spejl i +5 o

vinkel mod linsen, billedet reflekteres på et stykke
olieret papir fastspændt over et hul i kameraets
øverste del - afskygget af en klap.
På dette tidspunkt er det fotografiske kamera i

realiteten færdigudviklet - og venter kun på foto-
graf iet!

2A

Johann Zahn's camera obscura anno 1665.



Johann Zahn's camera obscura Portabilis.
Reflekskamera. 1685.

Tegneskitser af Johann Z,ahn.

Maleren Canaletto ( 1697-1769)
Den venetianske, topografiske mester, Antonio Ca-
nale Canalettos bybilleder, bl.a. St. Marcuspladsen
i Venedig, blev skabt ved brug af camera obscura.
Et af billederne er tegnet fra vinduet på fØrste
etage i et hus. Udsigten viser en øjenhøjde på ca.

5 meter over gadeniveau.
I maleriet ses to perspektiver, et rettet mod
piazzaån, derefter har han drejet camera obscura,
og rettet det imod prazzadns fjerne hjørne. Til
sidst er motiverne sat sammen til et panorama.
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Gruyots bord-camera obscura. r77o.

På dette tidspunkt er camera obscura udviklet så
præcist, at den italienske maler rejser Europa
rundt og skaber nogle fantastiske prospekter bl.a.
af. Warszawa. Tegningerne er senere anvendt ved
byens genopbygning efter Den Anden Verdenskrig i
rg45l
I begyndelsen af. det rToo århundrede blev
kunstnernes brug af camera obscura så udbredt, at
man fremstillede apparater i næsten enhver stør-
relse. Størst var naturligvis det "mørke rum" hvor
man anbragte linsen i et pavillon-tag - herfra
kunne man aftegne det omkringliggende landskab.
Landskabsmaleren fik konstrueret apparater, som
kunne bæres ud i naturen, særlig fint var det når
camera obscura var fremstillet som en vogn.
Den mere ydmyge måtte klare sig med bordmodel-
ler til sine portrætteringer, stilleben, interiør
m.m.
Alverdens malere benyttede sig nu af camera ob-
scura, bl.a. den hollandske Jan Vermeer ft632-
1675),, som i 166o malede et panorama af den
hollandske by Delft.
Dette fantastiske instrument satte fantasien i sving
hos datidens skribenter, som mente at kunne ane
hvilken fremtid det bar i sit skød. Et af tidens
blade, i den lettere genre, "Giphantie" offentlig-
gjorde i ry6o en artikel af forfatteren, Tiphaigne
de la Roche (ryzr-t774) hvis spådom nok er værd
at erindre om. Han skriver bl.a.:

"Vinduet De ser ud igennem, den vidtstrakte hori-
sont, de mørke skyer, det oprørte hav - er alt
sammen et billede... De ved at lysstråler danner
et billede, når de reflekteres fra forskellige lege-
mer, og at dette billede genspejles på alle blanke
flader, f.eks. på Øjets nethinde, i vand og på
glas.
Elementernes iboende ånder har forsøgt at fasthol-
de disse flygtige billeder. Man har eksperimenteret
sig frem til et indviklet sammensat stof, som er
klæbrigt og som hurtigt stØrkner og bliver hårdt.
Ved hjælp af dette stof dannes et billede på et
øjeblik. Man dækker et stykke lærred med stoffet,
og holder det op foran det motiv, man Ønsker at
genskabe.

Sammenklappeligt bogformet camera
obscura med skråspejl.

G.J.'s camera obscura som bærestol.
17tr.

Først opdager man at lærredet har samme egen-
skab som et spejl; man ser alle de nære og fjerne
genstande som lyset kan overføre et billede ef.
Men hvad et spejl ikke kan gøte, gør lærredet ved
hjælp af det klæbrige stof - det fastholder bille-
det. Spejlet fremstiller genstanden korrekt, men
bevarer den ikke; vort lærred gengiver med samme
nØjagtighed og bevarer den. Dette aftryk skabes på

et øjeblik, og lærredet bringes til et mørkt sted.
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Udtræks-camera
Hooke, anvendt
1694.

obscura af Robert
som tegneinstrument.

Camera obscura-telt. Kobberstikkeren har fejlagtigt giort
billedet retvendt i "kameraet". 1753.
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Illustration af Dr. William Cheseldons "Osteographia, or the Anatomy of the Bones",
London 1733. Her anvendes camera obscura til anatomisk tegning.

En time senere er aftrykket tØrt, og man har et
billede som hverken kan imiteres af en kunstner
eller ødelægges af tidens tand.... Sandheden i

fremstillingen, nøjagtigheden i tegningen, de kraf-
tige eller svage "penselstrq", skyggernes variati-
on, perspektivets strenge regler - alt dette over-
lader vi til naturen, som med sikker og fejlfri
hånd maler på vort lærred de billeder som forsvin-
der fra vort øje".

Kirkens mænd, særlig de katolske fædre, mener at
disse frembringelser er blasfemi. I et skrift "Kob-
berets forklaring" hedder det: "Her bliqer det så-
kaldte camera obscura afbildet, hvilket er, når
stuen på nær et lille hul er helt formørket, og et
vist glas bliver holdt op foran det lille hul, da
sker det, at menneskene, som går forbi på gaden,
bliver set inde i stuen, men dog sådan, at de går
helt omvendt på hovedet. Mennesket er ved sit
ynkelige forfald i hjerte og forstand - desværre -
helt blevet formørket, ja er blevet et omvendt
billede, nemlig fra et billede af gud til et billede
af satan" (:).

I FABRIKATION
Videnskabsmænd, ingeniører og teknikere anvendte i
stigende grad carnera obscura for at fremstille
nØjary.tige tegninger af. konstruerede maskiner %
opfindelser til publikation. Et stort værk: "Osteo-

graphia, or the Anatomy of the Bones" (rZn),
blev tegnet direkte i camera obscura med stor
nØjagtighed - en opgave som før havde taget ti-
mer, kunne nu gøres på minutter.
Tiden var inde til en stØrre fabrikation af dette
populære tegneinstrument, og manden, som skulle
gfie dette, var Georg Friedrich Brander G7r3-
ry}il (+). Ftan var matematiker og instrumentma-
ger i Augsburg, hvor han fremstillede optiske in-
strumenter bl.a. til det engelske kongehus.
I 1769 udgav Brander en: "Kort beskrivelse af en
ny type camera obscura". Seks år senere er appa-
ratet forbedret så meget, at det har fået en lille
glasskala, som på 6 parisertommers længde er ind-
delt i 7zo lige store dele, desuden kan det anven-
des som solmikroskop, helioskop, samt til af.-

standsmåling. Kunstakademiet i København tildelte
ham en guldmedalje.

Wolfgang Goethe
Også litteraturens store beskæftigede sig med ca-
mera obscura. Wolfgang Goethe (ry+g-t}lz\ og
August W. Schlegel (ry62-r8+S) var yderst kritiske
over for brugen af instrumentet (5).

Schlegel skriver: "Alle enkle perspektiviske tegnin-
ger af. et landskab, tilfældigt valgt eller valgt for
at give en eksakt beskrivelse af en situation, er
unægtelig kopiarbejde som ikke hører hjemme i
lrttnsfen.
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Georg Brander's bord-camera obscura.
1769. Gravure af Hiischel. Samling: H.
Gernsheim. Universitetet i Austin.
Texas.

Italiensk? camera obscura fra det 17. århundrede.
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Johan Wolfgang von Goethe's camera
obscura anvendt som tegneinstrument i
Weimar. Højde 96 cm. Tegneflade
48x25 cm. Objektiv/akromatisk linse
53o mm.

Transportabelt carqeta obscura tilhørt Goethe.
En kasse af træ 7x7xt8 cm, lukket til alle
sider. På den ene af de kvadratiske sider
forsynet med en kort tubus a[ træ, som har
båret optikken. Grundfladen af denne tubus er
monteret på en indføjet tamme, og når den

trækkes ud, kan apparatets hele længde, som
på billedet, bringes op på 25 cm. En langside
er for halvdelens vedkommende forsynet med
en klap, som kan åbnes. Bag åbningen ser
man på et skråt spejl, som kaster billedet op
på matskiven. (Goethe's farvelære).

Man kan anvende et mekanisk hjælpemiddel, som

kan være til stor nytte, men til kunstneriske for-
mål må camera obscura anvendes med stor forsig-
tighed".
I Goethes Farvelære fra rTgr beskrives et trans-
portabelt camera obscura som har været anvendt i

hans studier: "En kasse af træ, 7x7xt8 cffi, luk-
ket til alle sider. På den ene af de kvadratiske
sider forsynet med en kort tubus af træ, som har
båret optikken.
Grundfladen af denne tubus er monteret på en

indføjet ramme, og når den trækkes ud, kan ap-
paratets hele længde, som på billedet bringes op

på z5 cm.
En langside er for halvdelens vedkommende forsy-
net med en klap, som kan åbnes.

Bag åbningen ser man på et skråtstillet spejl, som

kastede billedet op på matskiven" (6).

Fotografiens mænd
Camera obscuras anvendelsesmulighed og begræns-
ning, blev en ledestjerne for mænd som Thomas
Wedwood, Nicephore Ni€pce og Fox Talbot, og ik-
ke mindst for fotografiets opfinder, kunst- og dio'
ramamaleren, Louis Mandd Daguerrer som i ad-

skillige år anvendte camera obscura ved fremstil-
ling af sine dioramabilleder.
Da endelig daguerreotypikameraet og fotografiet
var en realitet i 1839, blev brugen af camera ob-
scura mindre interessant. Kunstnerne følte nu for
alvor, at deres metid var truet. Deres talsmand,
den franske kunstmaler, Paul Delaroche udtalte sin

f.cygt for den nye opfindelse: "Fra nu af er male-
riet afgået ved døden" - så galt gik det heldigvis
ikke, men at fotografiet bevirkede en uoverskuelig
ændring af menneskets syn på sine omgivelser tør
vel næppe være en overdrivelse!
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I 1833 anvendte Fox Talbot camera obscura for at
aftegne botaniske motiver. Hjemme i laboratoriet
forsøgte han at fiksere billedet ad kemisk vej.
Foto: F. Serendt. Edingburgh r99r.

Noter:
r. Aristoteles, Problemata, del ro, l3 kap,

too f.Kr.

z. Vitruvius, De architectura libri dece, traducti
de latino in vulgare affigurati, Como r5zr,
Bog t, folio z3 verso.

3. Objektiv nr.z3. r982. "Renovat".
Daguerre. Side. z3-31.
Objektiv nr.3r. r984. Fotohistorisk litteratur.
Side. z6-29.

4. Camera obscura anno 1769. (Georg F. Brander)
Objektiv m.4o/87. Side zz-28.

En udførlig levnedsbeskrivelse findes i:
"P.v.Stetten: Kunst-Gewerb, und Handwerks
Gcschichte der Reichs Stads Augsburg.
Augsburg 1779. NB NB

Johann Wolfgang Goethe. Geschichte der
Farbenlehre. Goethes farvelære udvalgt og

kommenteret af Rupprecht Matthaci.
Hernov. 1988. ISBN 87-59o-2o49-o.

Af andre danske samlinger kan nævnes:

Greve Jfigen Scheel (1268-18zS) en levemand som

formøblede et par godser på Djursland, og i r9r5
blcv umyndiggjort hvorefter hans ejendele blev sat
på tvangsauktion. I kataloget findes et afsnit:
"Physikalske astronomiske og mathematiske Instru-
menter". Enkelte andre småsamlere fandtes i

København i rToo-tallet. Resterne af professor

Kratzensteins samling kan ses på Danmarks
Tekniske Museum i Helsingør. Løveapotekets
grundlægger, professor Manttheys instrumentsamling
overgik til Købcnhavns Universitet via H.C.

Ørsted. Desuden var der på Sorø Akademi en

5.

6.

mindre samling tillørende professor Jens Kraft.
Sidst men ikke mindst A.W. Hauchs samling som
oprindelig var på Z5o numre, og anset for at være
den trediestørste i Europa. En del cr dog gået til.
(På en studierejse til Holland i juni måned besøgte
jeg MUSEUM BOERHAAVE i universitetsbyen
Leyden - zo km fra Amsterdam. Et imponerende
museum med en ligeså imponerende samling af
naturvidenskabelige instrumenter udstillet og
fremvist perfekt. Adressen er:
Lange St. Agnietcnstraat ro. 2312 WC LEIDEN -
midt i den meget smukke by!)

Kildemateriale:
Hclmer Blckstrpm: Kemcracts tidligc hirtoric.
N.T.F. Nr.z3-25. rgrt-19.

M. Curtzc: Dcie Dunkclkammcr Himmcl ud Esdc

Bd. Xlll. S.z4- r9or.
J.M. Edcr: Gcrc*richtc &r Photographic. Hellc.
r905.

M.V. Rotrr: Thcoric u. Gcrdrichtc dcr Photogr.ph.
Objektivs. Bcrlin tt99.

J. Weterhousc: I'dotcr qr the carly hiroty of tfic
c.mcra obsqrrr Thc Photogr. Jqrnel vol.
XXV.p.erc. r9or.

E. Gcrland: Gcsdrichte der Phyrik. Mtfichcn r9r3.

F- Vicdcmann: Ucbcr dic erste Erwåhnung dcr
Dtnkclkemmcr drrch lbhn al Heitam E&rs
Jahrbuch. r9ro.

E. Viedcmann: Uber das Låcn rcn lbn al Haitam
und al Kindi. Edcrs Jehrbudr. r9rr.

J. Carlbech: Lcvi Bcn Gcrson ak Marhcmatikcr.
Edcrs Jahrbuch. r9r+
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En ekskursion

&E@ØJN

P€ESRSKts qåBEHtsE
Flemming Berendt

Selskabet har taget opstilling foran Sorø Akademi - den unge
mand liggende i græsset er æresmedlem Flemming Anholm.
Foto: Tune Laug med mini Leica.

Et besøgi Det Physiske Cabinet
Dansk Fotohistorisk Selskab afsluttede sin rggr-92
sæson med en meget vellykket ekskursion til SorØ

Akademi for at bese A.W. Hauchs enestående
samling af physiske instrumenter.
z7 veloplagte medlemmer, heriblandt to repræsen-
tanter for Teknisk Museum i Malmii, spadserede
efter den korte togrejse til Sorø de sidste kilo-
meter til amtmandsboligen vis a vis Akademiet.
Lektor Hemming Andersen indledte rundvisningen
med en kort beskrivelse af A.W. Hauch og hans

samtid. (Se Objektiv nr.55. Side 2-+).
Overraskelsen var stor hos de fremmØdte medlem-
mer, da de blev sluppet løs for at, tage instru-
mentsamlingen i øjesyn.
Mange mærkværdige instrumenter blev analyseret af
den veloplagte cicerone, som fortalte, løst og
fast, om instrumenternes oprindelse og brug.

En af de ting, som fascinerede mig mest, var en

maskine til "opbevaring" af elektricitet - dette
fantastiske fænomen, som vi i dag betragter som
en selvfølge. Hvem tænker over at allerede i old-
tiden var man bekendt med dens eksistens, og i

r6oo-tallet vidste man, at når glas gnides imod
skind, opstår der en spændingsforskel, som kan

"opbevares" på leidnerflasker. Disse blev opfundet
i rj44, og var forløber for vore dages kondensa-
torer. Man kunne opnå spændinger på roo.ooo

volt, og præsterede gnister på oP til en halv me-
ters længde. Man kunne ikke måle spændingen,
men talte om "den elektriske kraft". Maskinen vi
så er fremstillet i Paris og er t,8 m høj og z m

lang. I en kasse stod 15 leidnerflasker, som kan
oplades af maskinen.
Blandt de mange klenodier viste det sig, at sam-
lingen var i besiddelse af et ægte daguerreotypika-
mera, hvori der stadig sad en daguerreotypiplade'
dog uden motiv. Apparatet må foreløbig dateres til
omkring r85o-55 og være tilgået samliqgen i un-
dervisningsØjemed
Desuden viste det sig, at man var indehaver af
ikke mindre end tre stereoskop-daguerreotypier.
Motiverne var af kunstnerisk art, samt en model-
fotografering af et ukendt hus.
Det blev aftalt, at vi ville være behjælpelige med

ar få stereoskopdaguerreotypierne renoveret' samt
forsøge at identificere forskellige effekter, som

befinder sig i samlingens magasin.
Alt efter lyst og behov sivede man langsomt ud i
det smukke landskab for at nyde det spirende for-
år.
De tilbageblevne takkede lektor Hemming Andersen
for en fornøjelig og indholdsrig dary, hvorefter vi
overrakte en bog indeholdende billeder af Stefan
Richters samling af meget tidlige daguerreotypier
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Det smukk" og velrestauerede camera obscura på
Sorø Akademi. Det er fremstillet i mahogni og
sammenklappeligt.

Lektor Hemming Andersen flankeret af
camera obscura.

ming Andersen studerer dct ægtc da-
guerreotypikamera - 6cmærk den isatte
forsølvede kobbcrpladc.
Format 6,9x8,o cm. Foto: N.R.J. o38



Flemming Berendt

Et handelshus grundlægges

Louis Daguerres opfindelse af. fotografiet i 1839 har næppe været i tankerne
hos oldefar Fritz Victor Hasselblad, da han grundlagde handelsfirmaet F.W.
Hasselblad & Co. den r 5. maj r 84r .

Firmaet handlede med alt andet end foto. Det første, som blev fortoldet var
45 pund lugtevand fra Hamburg. De skiftende varegrupper bestod af- knive,
sakse, nåle, knapper, blyanter, stålpenne og meget andet.
Senere, i r853, importerede man de første vandklosetter til Sverige.
I kataloget fra fra r87o finder man bl.a. krinoliner, papirsflipper, gasolie-
lamper, tØmmer og f.ra Frankrig "lanternes magiques", fotografier og stereo-
skopbi lleder.
Arvid Victor, stifteren af. Hasselbladfirmaets sØn, havde under sin bryllupsrej-
se købt sit første fotografiapparat i r885.
I r89o'erne lanceredes postkortet. Firmaet ansatte en fotograf , som blev
sendt rundt i riget for at åptage prospekter af, kirker og kendte bygninger.
Det blev moderne at sætte disse i album, og man begyndte at fremstille
postkortalbum - hermed var svensk albumindustri startet.
Gamle Victor Hasselblad var en ivrig amatØrfotograf, og for at han kunne f-L

dækket sit privatforbrug, begyndte man at indkøbe fotografiske materialer,
men troede ikke meget på dets lønsomhed.
Det skulle dog vise sig at gå ganske anderledes. I Stockholm fik Victor Has-
selblad kontakt med en handlende i fotografika, billedhugger og lærer i

kunst, Sven Scholander. Dette udviklede sig til et reelt samarbejde.

Det første katalog med foto
Omkring r89o udgav man det første katalog over fotografiske artikler i Sveri-
ge. Heri finder man både Kodak nr.r til runde billeder og Kodak nr.5 Fol-
ding. I kataloget kunne man også finde et engelsk magasin kamera ved navn
Murer's Express, men i begyndelsen af. r89o'erne producerede Hugo Svensson
& Co. et tilsvarende under navnet Svenska Express. En senere model kaldtes
Svea Camera, og blev solgt af. F.W. Hasselblad & Co. Omkring r3.ooo appa-
rater blev solgt imellem 1895 og rgzo. Mange af. disse kameraer kan stadig
findes i Sverige og Nord-Amerika - idet kameraet var populært blandt
svenske emigranter. Kameraet var forsynet med et Zeiss-anastigmat objektiv.
Billedstørrelsen var gxrz cm eller rzxr6,5 cffir til 6 eller rz plader.
Udviklingen tog hurtig fart, og i r9o8 stiftede man et nyt selskab, Hassel-
blad Fotograf iska AB, med følgende parthavere: F. W. Hasselblad & Co,
Goteborg, G. & H. Hasselblad, Gciteborg, Sven Scholander, Stockholm, og
Peter Knudsen, København.
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F. Yt|, Ilasselblad & Co., .

G6telcorg:.
Lager af fotografiska artiklar till de

Irilligaste priser.
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' [Atha['t lAUilf '[0det, i flcre etorlckrr,

r\- tr1- (212)

Hasselblads handelshus blev bygget i 1877 i hjertet af G6tc-
Svcnsk Fotografisk Tidsskrilt r89o. borg. Huset blev i 1974 hovedsæde for kamerafabrikens admini-

strative afdelinger' Kun husets facade er uændret.

Fritz Victor Hasselblad, oldefar til Victor i familiens kreds-

Samtidig blev man generalagent for det amerikanske Eastman Kodak Company.
Aftalen kom mundtlig i stand mellem Arvid Viktor Hasselblad og selveste
Georg Eastmann. Den nØjagtige dato kendes ikke. En senere kontrakt varede
helt frem til 1966, hvor Kodak tilbagekØbte agenturet for zS millioner dol-
lars !
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Victor Hasselblad fotograferet i Lapland med sit Graflex.
Foto: Stig Hasselblad. rgz7.

Victor l{asselblad
Den 8. marts 1906 var Ffitz Victor Hasselblad (lgo6- rgTS) blevet f.ødt som
sØn af. Karl Erik Hasselblad, hvis succesrige fader, Arvid Victor, var chef
for familiefirmaet.
Victor Hasselblad, som barn kaldet "Vicke", var sky og genert, men i besid-
delse af. stor naturglæde og særlig interesseret i fuglenes liv og færden. Som
selvlært ornitolog og senere fuglefotograf blev han hurtigt anset for en pioner
på området. I rg33 udkom hans første bog "Fugletræk" på Bonniers forlag.
Den blev en klassiker og er meget efterspurgt.
Når han fotograferede med det alt for tunge Graflex 8xro,5 cm kamera med
påmonteret Goerz teleobjektiv og senere med det lette Leica kamera (teleob-
jektiv f.4,5/zoo mm), opstod tanken om at konstruere det ideelle fotografiap-
parat.
Begyndelsen blev dog en helt anden end han havde forestillet sig.

Flykameraer
Under Den anden Verdenskrigs begyndelse blev en tysk bombemaskine, som
havde forvildet sig ind over Sverige, skudt ned, og i flyvemaskinen fandt
man et fly-kamera. Flyvevåbnets eksperter i Stockholm hidkaldte Victor Has-
selblad, og spurgte om han kunne konstruere et lignende.
Han unders@gte det på stedet og erklærede, at det kunne han ikke. "Men jeg
kan tilbyde at konstruere et, som er bedre".
Resultatet blev, at han i ry4r grundlagde sit firma, Victor Hasselblad AB.
Victor Hasselblad har selv beskrevet, hvorledes det begyndte:

"l krigsåret ry4o kom det første Hasselbladkamera - et håndholdt flykamera i

formatet, gxtz til mindre spionageopgaver. Det efterfulgtes snart af. flere me-
re indviklede og avancerede typer, som alle blev accepterede og godkendte af-

vores eneste kunde, Det kongelige Svenske Flyvevåben.
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{#ss {LBLAD
Det neutrale Sverige havde under Den' anden
Verdenskrig brug: for egen, militær foto-produb
tion- rg+t.

Det var en hæderf uld, men meget krævende opgave, som jeg er takne m melig
for at have været med til at løse, og som skabte et utrolig sammenhold i et
lille firma, som på denne måde gav sit bidrag til Sveriges forsvar.
Fabrikken startede f.ra ingenting. Ved køb af. et lille mekanisk værksted skab-
tes forudsætningerne, og arbejdsstyrken - i begyndelsen nogle f.å mænd
Øgedes hurtigt med dygtige ingeniører og ditto arbejdere.
For et lille land som Sverige var det dog tvivlsomt, om der ville være behov
for en flykameraproduktion efter krigen, hvor man sikkert ville kunne købe
det nødvendige udstyr. Jeg spekulerede derfor meget på, hvad vi skulle kaste
os over at fremstille i fredstid. Jeg besluttede at holde fast ved kamera-
fremstilling, men en civil sådan".

Under Den anden Verdenskrig og helt frem til r95o fremstillede firmaet side-
løbende over 95.ooo bordure og enkelt urværker. En produktion som var me-
get lærerig og nyttig inden for det finmekaniske område.
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Skitsetegning fra 1945 med det indgraverede navn
ROSSEX.

Drømmen om etkamera
Victor Hasselblad var ikke helt ukendt med konstruktion og fabrikation af -ka-

meraer. Han havde tået en grundig uddannelse ved lca-werke i Dresden, det

senere Zeiss-lkon, hos Kodak i Paris, det nuværende Kodak-Pathd og hos

Eastman Kodak i Rochester som personlig ven til George Eastman.

Hans store interesse for dyre- og fuglefotografering fik ham til at satse mål-
rettet på at udtænke en konstruktion for dette behov.
Mange forskellige typer kameraer blev afpr4vet, bl.a. Ernoflex, Mentor, Curt
Benzin, Exakta, Reflex-Korelle og naturligvis Graflex, men efterhånden blev
det klart, at målet var et spejlreflekskamera med udskifteligt magasin. I

rg43 begyndte konkrete id6er at tage form, men fra idd til et færdigt pro-
dukt er vejen lang.

Victor Hasselblad udlovede en præmie på 5.ooo Sv.kr. til de af. hans medar-

bejdere, som kunne udarbejde det bedste design for et 6n-øjet spejlreflekska-
mera. Hovedparten af- konstruktions- og prototypearbejdet blev gjort i årene

1945-46. Det første velfungerende kamera var færdigbygget i ry47, og kan i

dqg ses udstillet i firmaets eget museum i Gctteborg.
Man havde bestemt sig til navnet ROSSEX, opkaldt efter det opkøbte maskin-
værksted (ROSS AB), som blev fundamentet for den fremtidige produktion.
Desværre var navnet beskyttet i adskillige andre lande og kunne derfor ikke
anvendes. Under et USA-besøg hos Kodak foreslog man ordret: "Why not call
it Hasselblad - it is e good name", og, således blev det!
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U.S. CameroFirms Again

New Swedish Onel,ens Reflex Fits Specifications
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By Fendall Yerra
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Præsentationen af r6ooF kom på forsiden af
New York Herald Tbibune. 3r. oktober 1948.

Verdens første
Det var verdens første dn-øj.d. spejlreflekskamera i formatet 6x6 cm med
udskifteligt magasin, søger og objektiv. Præcisionen var i højsædet. Tilladte
tolerance for hver del var o,or mm!
De første fem år blev objektiverne leveret af. handelspartneren Kodak. Nor-
malobjektivet var Kodak Ektar, f.:2,8/8o mm. Desuden kunne man f.e Ektar
f.:5,6/254 mm. Ektar fr3,S/t35 mm. og endelig Kodak Wide-field Ektar
f.:6,2/55 mm. Kodak leverede totalt 3.ooo objektiver, hovedparten z,8l8o
mm. Efterhånden blev dollar-kursen for høi - næste leverandør blev derfor
Carl Zeiss (Western zone of Germany).

Præsentation i New York
Den første prbtotyp. af- Hasselblad r6ooF blev præsenteret ved en gallamiddag
i New York Athletic Club den 6. oktober 1948 af. Victor Hasselblad og chef-
ingeniør Einar Cronholm.
Den amerikanske presse omtalte det nye kamera i beherskede vendinger
format, vægt og mekanisk stØj fik nogle kritiske bemærkninger, bedst var fi-
nish og objektivet.

"For den kræsne ekspert står det helt klart, at man her har skabt noget
ekstra, udspekuleret og gennemtænkt, som vil blive en milepæl i kamera-
f remstilling".
Sådan lød en af- de mange pressekommentarer.

Til gengæld var Victor Hasselblads servicechef, Osten Wejerfelt alt andet end
tilfreds. Næsten hvert eneste apparat solgt inden for de første seks måneder
kom retur med kommentaren: "ude af. funktion". Forklaringen var helt enkelt
den, at, man i instruktionsbogen ikke angav, hvorledes kameraet skulle hånd-
teres. Chefteknikeren måtte indrette sig et servicekontor i US-forhandleren
Willoughby's lagerbygning, og f.ølge hvert enkelt af- de ialt 37 apparaters
skæbne det første år!
I rg+g blev der kun fremstillet ce. 6o apparater og i r95o zz\ stk., hvilket
var langt under det lovede antal.
Efterhånden fik man bugt med problemerne og produktionen steg jævnt.
Osten B. Wejerfelt blev i 1958 international markedschef og i de følgende
mange fu den ledende kraft i Hasselblad-systemets succes, specielt på por-
træt- og fagfotografiens område.
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Hasselblads udviklingsafdeling var i r95z på et beskedent, men højt teknisk
niveau. Chefkonstruktøren, midt i billedet, drøfter et problem omkring den
lodrette indstillingslup. Til venstre er en "lærling" beskæftiget ved en
fræsemaskine. Hele lokalet bærer præg af at være nystartet - i de gamle
ROSS lokaler.

Victor Hasselblad AB er i dag et højteknologisk firma med en velfunderet
markedsposition og et stabilt økonomisk grundlag. Omsætningen er på godt 3oo
millioner sv.kr. og en rentabilitet på godt 2oo/o. Firmaet har ca.6oo ansatte
hvoraf roo er placeret i datterselskaber i USA, Frankrig og Belgien. Man har
på ingen måde ønsket at konkurrere med f.eks. tilsvarende japanske produk-
ter. Produktionen bygger på et samspil af- avanceret computerstyret maskin-
teknik og håndarbejde. Over 45 personer er beskæftiget med den omfattende
kvalitetskontrol. Omkring g5o/o af. kameraerne eksporteres til USA, Japan,
Tyskland og ltalien. Salget sker via ce. 8o agenter verden over. Af Hassel-
bladkameraerne anvendes ca. 6ooÅ af- fagfotografer og ce, 4oo/o af. amatØrer.
På trods af- den relativt høje pris har et hø.it præcisionsniveau kombineret
med fremragende PR-arbejde, bl.a. i forbindelse med USA's måneprojekt,
foreløbig appelleret til et tilstrækkeligt stort købedygtigt publikum.
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Reflekskameraets pionerer fotograferer
hinanden. E.R. Heidecke og
Victor Hasselblad. r95S.

Justering af zoooF spaltelukker
af oscilloskop.

Montage af magasiner. 4l

Zeiss 3D-koordinatnråJbmaskine i

anvendelse på front af, kamerahus-

Kontrol af matskivens anlægsflader ved
hjælp af måleure.
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Has selblad-fabrikkens produktions

Aeriel Camera HKZ. rg+t-45-

Flykameraer
HKZ. rg4r-45. Håndfremstillede for det svenske flyvevåben. Billedformat 7xg
cm. Antal: 24o.
SKa+. Til fastmontering i rekognoseringsflyvemaskine.
Motordrevet. Udskifteligt magasin og objektiv. Antal:
SKa5. Billedformat r}xz4 cm. Antal: 24.
MK8o. Flykamera til den svenske armb. Billedformat
Antal: ce.30.

Billedformat rzxrz cm.
ce. 70.

TXrS cm. Motordrevet.

r6ooF rg4g-r953.

Apparat nr. ooor blev leveret den 2c.. maj rg4g til USA. Det sidste inden
nummering med bogstavkode, nr. o3o8, den r5. juni r95o.
Hasselblads register afslører, tt frem til rgST var r59 stk. af. disse skrottet.
Fra oktober r95o blev r6ooF kameraet udstyret med en bogstavkode for
fremstillingsåret, samt et 5-cifret fremstillingsnummer.

VH
T2

Eksempel: C S

CP
osv.

PI CTURES
3 4 5 6T 8 9 o

XXXXX

xxxxx = 53

r95o CS ro5or
r95 r CV ro899
rg12 CH rr1Tr
r953 CP r34ro

CS ro898
CV rr57o
CH r34og
CP 13823

398 stk.
67o stk.

r84r stk.
4r4 stk.
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Hasselblad r6ooF.. tg48-52.

Prototype.

Det sidste apparat CP r 3823 (med 8o mm Tessar objektiv nr. 83zz7z og ma-
gasin CP r121il blev leveret i december 1953.

I denne serie blev der fremstillet 3.22r stk. r6ooF kameraer. Af dem er 476
stk. i f.ølge fabrikkens register skrottet. Styktallene er behæftet med usikker-
hed, og det må antages, ?t et langt stØrre antal er gået til i årenes Løb.

Hvis man er ejer af. en Hasselblad r6ooF med serienummer ooor-o3o8, over-
stiger brugtprisen langt et nyt kamera. Meget få aI- disse kameraer eksisterer
i dag!

HASSELBLAD roooF. rg12-r957.

Serienr. r 3.82 r-24.216.
Standardobjektiv Zeiss Tessar rzz,lf8o mm.
Objektiver fta 6o til z5o mm blev fremstillet af. Carl Zeiss, men den længste
tele på 20 tommer = 5o8 mm var en Dalmeyer fra England.
Lukkertid r/rooo. Antal i ca. ro.ooo stk.
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Hasselblad 5ooC- rg57-7o-

HASSELBLAD sooc rg1T-rg7o.

rg57 præsenteredes Hasselblad sooc. Kamerasystemet er udviklet med sooc
som grundmodel.
Arbejdet med prototypen og udvikling af. en centrallukker, som kunne synkro-
niseres med elektronblitz på samtlige lukkertider, begyndte allerede i r95o'er-
ne i et samarbejde med Compur-Werke Mi.jnchen. Prototypen fik en central-
lukker på op r/rooo, men Victor Hasselblad f ik lukkertiden ændret til rlSæ,
idet han forlangte, at, elektronblitzen skulle kunne fungere på alle tider.
Dette resulterede i model sooc. Problemet, som måtte løses, var sammen-
koblingen og synkroniseringen af- kameraets mekanik med mekanikken i objekti-
vets blænder og lukker. Det lykkedes at overføre den skjult i objektivet.
Denne sammenkoblingsmekanisme anvendes nu i alle Hasselblad kameraer med
udskiftelig objektiv. Alt tilbehørsudstyr passer til de tidligere modeller, og
omvendt kan det benyttes på de kommende modeller.
Model SooC blev det helt store gennembrud for produktion og fremgang. Fra
rg57 til ry69 blev der fremstillet 76.7oo stk. sooc kameraer. Ti år senere
var tallet oppe på 25o.ooo stk. Produktionen i dag er på ca. 2o.ooo appara-
ter pr. år!

HASSELBLAD 5ooC/M. rgTo-r989.

Kameraet blev nu forsynet med udskiftelig matskive. Som tilbehør bl.a. en
prismesØger med indbygget belysningsmåler.
Hasselblad har altid været god til sofistikeret PR. På et tidspunkt lod man
den svenske kunstner Christer Sjcigren formgive en krystalkopi af. et 5ooC/M
kamera. Ordet krystal kommer af- det græske ord krystallos, som betyder is
- disse skulpturelle kameraer ligner netop en isblok. Kameraerne bliver frem-
stillet på Lindha m mers Bruk i Småland. Det håndværksmæssige gØr t at ikke
to kameraer er ens. Hvert apparat har et nummer samt kunstnerens signatur.
Et efterhånden sjældent samlerobjekt.
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HASSELBLAD 5o3CX. 1988-

En videreudvikling af. 5ooC/M. Dette apparat er he lt igenne m mekanisk, men
et elektronisk målesystem med en sensor måler det lyr, som rammer filmen
ved eksponering med elektronblitz. Resultatet er, at man får korrekt ekspo-
nerede blitzbilleder uafhængig af. objektivvalg, evt. filtre, mellemringe eller
bælg. Målesystemet får sin strØm fra blitzlampen. Målesystemet går fra ISO
16 til ISO rooo.
Desuden er den udstyret med en ekstra lysstærk matskive (Minolta patent).
De gamle objektiver hedder C og de nye CF.

HASSELBLAD 5oo Classic. 1989-

En videreudvikling af. 5ooC/M modellen.
Fra marts til december r99r bliver hvert enkelt kamera forsynet med en
s6lvplade, tekst: "Anniversary 5oo Classic".

5ooEL - SERIEN.

El-kameraet er et dnøjet spejlreflekskamera med motor integreret i kamera-
huset. Kameraet blev udviklet på grund ef, at det svenske artilleri krævede
et hurtigt kamera for rekognosceringsfly. Desuden ønskede Victor Hasselblad
et radiostyret kamera til fuglefotografering. Man forventede kun at, sælge ce.

50 stk. på årsbasis. Teknisk set er modellen helt anderledes end 5ooC model-
len. Prototypen blev udviklet i 196r og de første apparater var klar i 1963.

HASSELBLAD 5ooEL. 1965- 1972.

Model 5ooEL blev introduceret samtidig i Gctteborg, Hamburg og New York
og skulle blive det endelige gennembrud for det automatiske Hasselblad-kame-
ra. 5oo-seriens tilbehør passede.

HASSELBLAD 5ooEL/M. rglz-r984.

En videreudvikling ef.5ooEL med udskiftelig matskive.

HASSELBLAD sooELX. r984-t988.

Model med indbygget blitzstyring og et stØrre spejl.

HASSELBLAD 553ELX. 1988-

Kameraet forsynes med en ekstra lysstærk matskive og spejlet er helt vignet-
teringsfri især for objektiver med lang brændvidde.

SWA - SERIEN. rg14-r959.

Serienr. r.oor-2. ggg.
Den første version hed Hasselblad Supreme Wide Angle. Det første Hassel-
blad-kamera med billedvinkel på 90 grader. Specialobjektiv Zeiss Biogon
4,5/38 mm med centrallukker. C-ompur-Rapid.
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Hasselblad Supreme Wide Angle. rgf{=Jp-,

HASSELBLAD Super Wide C, SWC. 1959- rg7g.

Lukkeren spændes automatisk i forbindelse med filmfremfpringen.

HASSELBLAD SWC/M. rsTs-re88.

Model til Polaroidmagasin. 198z får SWC/M objektiv i CF-udførelse.
Serienr. r42.r12-

HASSELBLAD sorSWC. 1988-

Modellen forbedres med ny søger med indbygget libelle.

2.m- SERIEN

Kameraerne i zooo-serien bygger på mekanisk tradition og elektronisk nytænk-
ning. Kameraerne er forsynet med metalspaltelukker. F i modelbetegnelsen
står for Focal Plane Shutter, spaltelukker, og C for centrallukker. Spalteluk-
keren gØrt at, man kan skifte til objektiver med stØrre lysstyrke. Kameraets
lukker styres af. elektronik.

HASSELBLAD zoooFC. rg7T-r98r.

Denne model var den sidste Victor Hasselblad var med til at skabe, idet han
døde den 5. august 1978.
Spaltelukker til tf zooo. Lysstærke lukkerløse Zeiss-F objektiver, 2,8/5o mm
2,8/8o ffiffir zf trc ffiffir z,8f r5o ffiffi, +/z5o ffiffir og +llSo mm. Den hur-
tige lukker har synkronisering til blitz på rlgo sek. Spejlet, som er helt vig-
netteringsfri ved alle brændvidder, kan indstilles på tre forskellige funktioner.
Kameraet er forsynet med håndsving, som kan frakobles filmfremføringen,
herved kan der dobbelteksponeres,
Standardmagasinet giver 12 billeder 6x6 cm på r2o f ilm. Samlet vægt r 5oo
gr. Dimension r8oxr roxro4 mm.
Alle C og CF-objektiver kan bruges.
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Hasselblad zoooFCW med påsat winder.

Hasselblad zoooFCW rg8+-88.

Hasselblad zo5TCC r99r-.

HASSELBLAD zoooFCM. r98r-r984.

Spaltelukker tf zooo.
Titan-lukkeren o,or4 mm tyk, accelerer op til ro m/sek for at kunne opnå
en X-synkronisering på t/go sek. Den beskyttes inden magasinet tages af..

HASSELBLAD zoooFCW. 1984-1988.

zooo-kameraet med winder som tilbehør.

HASSELBLAD zoo3FCW. r988-r99o.

En videreudvikling af. modellen med lystærkere matskive.

HASSELBLAD zo5TCC rssr-

Det er et helt nyt kamera, men samtidig en integreret del af. Hasselblad-sy-
stemet. Traditionelt opbygget, men med specielt eksponeringssystem. En
yderst selektiv spotmåler og moderne digital datateknik kontrollerer spalteluk-
keren med lukkertider fra r6s til tlzooo. Spotmålerens måleområde er kun ro/o

af- billedfladen og målecellen er fuldstændig beskyttet mod indfaldende lyr.
Målesystemets område er 20 EV-trin. TCC betyder "Tone and Contrast Con-
trol ".

REPARATION OG SERVICE
zS år efter produktionen ophØrte, indstillede Hasselbladfabriken i 1983 al re-
parationsservice på modellerne r6ooF, roooF, SW med objektiv, magasin og
evt. tilbehør.
Fremover vil al reparationsservice på kamera, magasin og objektiv ophpre ro
år efter produktionsstop. For enkelte tilbehørsdele må man regne med kortere
rid.
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Hasselblad på Månen

Hasselblad The Mæn Camera- tg6g-

Tekn. Dr. Victor llasselblad

For første geng i historien har mennesket nået vor nærmeste nabo i rummet
og efterladt et fodtryk på overfladen. Lad os derfor hylde disse modige unge
mænd i vort århundrede.
Vi på Hasselblads kamerafabrik har i mange ir arbejdet på at udvikle vore
kameraer til at kunne dokumentere denne præstation. Hasselbladkameraer har
været med ved alle tidligere rumflyvninger for NASA siden oktober ry62 i
Mercury, Gemini og Apollo projekterne.
Vi er lykkelige over, at astronauterne er kommet tilbage fra disse flyvninger
og måneekspeditionen, de har skrevet verdenshistorie, men også historie for
Hasselblads kamerafabrik. Vi er stolte over at have oplevet menneskets første
brug af. Hasselbladkameraer på måneoverfladen.
De kameraer, som astronauterne Armstrong og Aldrin måtte efterlade bliver
måske hentet tilbage til jorden som et unikt samlerobjekt.
Det fotografiske resultat, som vi har beundret i tidsskrifter over hele ver-
den, er af. stor værdi for den fortsatte udforskning af. de forskellige områder
af. månen. Vi udtrykker vor beundring for såvel personalet på forsknings- og
teknikercentret ved NASA, som for astronauterne, hvis udnyttelse af. rumski-
bet og dets udrustning for at øge vor viden om månen.

Rum-kameraerne

Hasselblad-kameraer er blevet anvendt af- NASA siden oktober 1962. I alt er
der optaget 3o.ooo fotografier med Hasselbladkameraer i rummet og på må-
nen.

48



C CONRAD G OSTERTUND c StANlA sc 1988

I 1988 kom et Hasselblad kamera på fri-
mærke. Året 1638 henviser til grundlæg-
gelsen af en svensk koloni på Nordameri-
kas østkyst. Astronauten Alan L. Bean
med Hasselblad EL Data Camera på
brystet spadserer på månens overflade i
november ry69. Fotografen var Charles
Conrad, som brugte samme type kamera
med en Zeiss Biogon Sr6/fu.
Da astronautens ansigt har været utyde-
ligt på originalfotografiet har hofgravør
Czeslaw Slania indgraveret et ualmindeligt
grimt og kunstigt ansigt, men PR værdi-
en har været enorm!

Prototype EL. 1963.

rummet den 3. juni ry66
blev anvendt under 4 rum-

HASSELBLAD sooc.

Hasselblad 5ooC med Planar 8o mm (modificeret) var det første kamera, som
NASA anvendte i rummet. Apparatet blev indkøbt af. astronauten Walter M.
Schirra i en f.otoforretning i Houston, Texas. Rumturen tog g timer og 13
minutter. Modificeringen foretoges af NASA og bestod i ai betræk, Jpellj
matskive og lysskakt fjernedes for at gØre kamåraet lettere.

HASSELBLAD SVC.

Udstyret med Biogon objek tiv 38 m m. Sendtes ud i
med Gemini g. Specialkonstrueret sØger. Kameraet
ture i ry66.

HASSELBLAD EC 5oo EL/7o (Electric Camera).

Blev opsendt i kredslØb omkring månen 2r.-27. december 1968. Under de ro
rundture omkring månen blev fremtidige landningspladser kortlagt. HEC var
udrustet med magasin for 70 mm film.

HASSELBLAD EDC. (Electric Data Camera).

Et specialbygget motordrevet 5ooEL. Neil Armstrong tog de første billeder af
måneoverfladen den zo. juli 1969.
Kameraet var forsynet med Biogon 6o m m. I kontakt med f ilmen er anbragt
en glasplade med målekors, som registreres direkte på filmen ved eksponerii-
g€tr, gælder alle optagelser foretaget på månen ry6g-rg72. De 12 HEDC ka-
meraer ligger stadig på måneoverfladen. Kun magasinerne kom med hjem.
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TIL AFHENTNINGSPRIS!
For særligt interesserede samlere er de efterladte Hasselbladkameraer på må-

nen at finde følgende steder:
Det første månekamera, Mare Tranquillitatus.
Ved Taurusbjerget ved Mare Serenitatis finder man apparater og objektiver fra
Apollo 17, d.trd.n ligger der andre steder yderligere 8 stk. med superf ine

Zeiss objektiver - garanteret støvfri!

"l am the Camera" - Victor Hasselblad.

LITTERATUR:

HASSELBLAD-BOGEN - "l am the camere".
rzo sider. 20,5x30 cm. Gennemillustreret med god og informativ tekst.
Udkommet på svensk, engelsk og tysk. ISBN 9r-85228-6r-3- r98r.
Kan rekv. hos Hasselblad AB, BOX zzo, S-4or 23. Gdteborg. Sverige.

H. Freytag: The Hasselblad Way. Focal Press. New York. 1968.

fSBN o z+o 5e6.+9 g.

Tony Angermayer: Hasselblad Praktikum. lM Heering-Verlag r975.
fSBN 3 Ttg 3tlo z.

Diverse tyske, engelske og amerikanske fotoblade.

Hasselblads egne publikationer.

løvrigt velvillig bistand Ira:
Danmarks Fotomuseum. Herning.
Niels Resdahl-Jensen.
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Photographlcr*Museu

ICENTES''
Eric Secher

Fotograferne Vicente lg46-1982
FUNCHAL, hovedbyen på den idylliske ø Madeira,
kan ikke just benævnes som den fotografiske ver-
dens navle.
Men overraskende nok kan den lille by alligevel
prale af en imponerende fotografisk historie, som
er samlet i et museum, der er helliget fotografe-
ringens kunst.
Mange af de udstillede genstande vidner om den
helt usædvanlige familie VICENTE. Fire generatio-
ner af fotografer, som fik deres liv til at gå med
at fotografere Øen, dens indbyggere og besøgende
over et helt århundrede.
Madeiras indbyggere aflagde regelmæssigt besøg i
familie-studiet for at blive fotograferet på vigtige
tidspunkter af deres liv, ved dåb, når de blev
gift mm.
Et studie, næsten identisk med det Vicente famili-
en brugte, udgør grundstenen i museets udstilling.

Vicente den f
Vicente Gomes da Silva var den første i rækken af
fotografer. Han blev født den 12. marts r8z7 som
sØn af forretningsmanden, Domingos Gomes da Sil-
va og Maria Joaquina. Han studerede malerkunst
og grafisk håndværk, og blev berømt for sine høje
kvalitetsmå1.
Han var en mangesidet kunstner med god smag,
rost af sine samtidige, og fulgte altid med i eu-
ropæiske nyheder.
Forretningen blev grundlagt i 1848, samme år som
han giftede sig med Maria Christina. Hans første
oplevelser med daguerreotypiet går sikkert tilbage
til den tid, men vi ved intet derom.
På et tidspunkt i r85o'erne begyndte Vicente seni-
or .at eksperimentere med det nye medium: foto-
grafi. Men først i 1865 købte han et hus i den
centrale del af Funchal, hvor han indrettede et
studie og blev fotograf!
"Photographia Vicentes" er det første fotografiske
atelier, der blev åbnet i Portugal, og det eksiste-
rer stadig.
På det tidspunkt var der dog andre aktive fotogra-
fer på øen, bl.a. en englænder ved navn Atkin-
son. Men Vicentes succes i dette relativt nye me-
dium blev nok fremmet af, at han var den eneste
fotograf, der havde lov til at bruge det kongelige
portugisiske våbenskjold bag på sine fotografier.

Fire generationer af fotografer!

Materiale og oplysninger stillet til rådighed af
Danmarks Fotomuseum og Per Ask Nielsen,
Herning.
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Baggrundstæpper
I løbet af r88o'erne gik Vicente junior i sin faders
fodspor ind i forretningen og studiet. Han op-
byggede et stort studie på første sal, med en

forhøjet platform, køreskinner for baggrundstæpper-
ne og et nordvendt ovenlysvindue. Vicente junior
monterede flere forskellige malede baggrundsstykker
på sine køreskinner, et havemotiv, et landskab og
et sØstykke. Alt efter kundens smag kunne man
således let trække den ønskede baggrund frem til
fotograferingen.
Det var ikke nogen let sag i rSoo-tallet at skulle
skaffe fotografisk udstyr, og slet ikke på en ø

som Madeira. Vicente byggede derfor selv et stort
pladekamera med pneumatisk lukker samt et lod-
retstående forstØrrelsesapparat.
Vicente jun. begyndte med at føre et nøjagtigt
arkiv over alle pladerne, samtidig med grundige
notater om sine modeller. Alle kunder, som be-
nyttede studiet blev registreret med alle detaljer,
og selv om han rejste rundt på øen for at foto-
grafere, sørgede han altid for at notere alle de-
taljer om steder, modeller og tidspunkter.
Det anslås at hele samlingen af Vicente's plader
og negativer rummer omkring 38o.ooo numre. Det-
te lader formode at man har fotograferet største-
delen af Madeiras familier over flere generationer.
Vicente senior dødc i 19o6, i en alder af 79 ir,
vel vidende at hans elskede forretning ville blive
ført videre, ikke kun af sønnen, men også af
sønnesønnen. Det blev endda til endnu en genera-
tion af Vicente, idet oldebarnet af Vicente senior,
Vicente Bettencourt Gomes de Silva kom til at fø-
re familie-professionen videre.
Trist nok forsvandt navnet Vicente efter r9&,
men forretningen forblev i familien, idet Jorge
Bettancourt da Silva ledede den helt op til 1973,

da firmaet blev opløst og integreret i selskabet
"PATIO". Kort tid derefter indså den stedlige re-
gering den store værdi Vicente familiens optegnel-
ser kunne have for hele sarnfundet, oB man købte
den øverste etage af studiet i 1979, og skabte
dermed museet.
Bygningen i Rue da Carreira ser ud som den gior-
de efter ombygningen mellem 1886 og 1887.

Et sprirg i tiden
At besøge atelieret i dag, er som at springe til-
bage i tiden.
Viktorianske møbler står rundt omkring, det gamle
bagtæppe er stadig på plads og det smukke, hjem-
melavede pladekamera og forstØrrelsesapparat ser
ud som om de stadig kan bruges.

Grundlæggeren Vicente da Silva (fizZ-ry6).

Hovedindgangen til det ærværdige gamle
atelier og fotomuseum "Vicente".
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Forhøjet platform, baggrundstæpPer og nordvendt ovenlysvindue
giver indtryk af atelierets bredde.

I underetagen er indrettet en hyggelig
restaurant.

I forgemakket, hvor Vicentes kunder ventede på at
det skulle blive deres tur til at blive fotograferet,
er der en samling af gamle kameraer i glasskabe.
Eksempler på Vicente's fotografiske kunst kan kø-
bes i form af postkort. Nedenunder er der en

hyggelig restaurant. Væggene er dekoreret med
scenerier fra Øens historie, som bygningen af hav-
nen og fra den berØmte tandhjulsbane, som gik op
ad bjergsiden i Funchal. Der er også billeder af
nogle af de berømtheder, der har besøgt museet
gennem tiderne - Sarah Bernhardt, Edward VIII,
og Winston Churchill.
Hvis man studerer Vicente familiens arbejder ind-
gående, vil man se, at de var dygtige håndværke-
re mere end store fotokunstnere. Ikke desto min-
dre har de efterladt sig nogle uvurderlige minder
om fortiden.

Den store arv
Den mest værdifulde arv som familien har efter-
ladt sig er det enestående fotografiske arkiv, som

sammen med dag-for-dag optegnelser gengiver ate-
lierets arbejde helt tilbage til 1884. Et enormt
arbejde, som virkelig har krævet akkuratesse.
De første tre protokoller er desværre forsvundet.
Registret starter den 20. september og numrene
rTrg og rTzo focestillede en vis hr. Jose Rodri-
gues Pereira fra Campanario, som betalte rooo
"Reis", datidens mønt.
Endvidere er der omkring 38o.ooo negativer i glas
eller planfilm (i formaterne 3ox4o, tlxz4, r3xr8
og gxrz).
Der er både landlige scenerier og by-motiver fra
en hel ø, der blot venter på at blive kopieret for
at fortælle om de forskellige tidsaldre.
Der er mænd, kvinder og børn, familier og for-
retningssammenkomster, mennesker stående, liggen-
de i en hængekøje, poserende i atelieret eller
spontane situationer af personer i arbejdstøjet, i

eksklusive kostumer, i reglementerede militæruni-
former eller i eksotiske folkedragter.
Det er et uvurderligt minde om fortiden der opbe-
vares her. En hel landsdels liv igennem et afsnit
af historien.
BesØg dette museum når charterturen går til den
farverige og smukke ø!
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Boganmeldelser

FLOT GRUNDBOG
Grundlæggeren af PREUS FOTOMUSEUM i

Horten, Leif Preus har med farverig, en-
tusiasme skrevet en lærerig bogt Land-
skabsfotografering med undertitlen - Bedre
farvebilleder for alle. 88 sider format
z4x3o cm, fineste tryk, smukkeste billeder
forenet med en kyndig mands gode råd -
enkelt og forståeligt. Kan du IKKE tage
gode billeder efter at have læst denne bog
- lades alt håb ude!
Teknologisk Forlag. ISBN 8z-5rz-o327-9.

FLOT ''DAGBOG"
Samme Leif Preus har tillige giort en bog
om sin hjemby Horten, 90 km. syd for
Oslo. Titlen, Kjære Horten - er også det
indtryk man får af forfatterens fotografis-
ke- og billedmæssige kærlighed. z4x3o cm
tværformat qI gdt roo sider på glittet
papir. 4ooo optagelser ligger bag udvæl-
gelsen, som ikke har været let, men re-
sultatet perfekt. Leif Preus skriver, at,

det er en bog for de priviligerede - så
sandt som sagt. En lille by's historie for-
talt i tekst og billeder af en mand som
KAN, MÅ og VIL elske denne lille norske
idyl - beskedent antydes det, at byen har
et fotomuseum. -

Goethes farvelære
Hvad er farve? Hvordan opstår farve.
Hvordan virker farver psykologisk? Goethes
energiske søgen efter forklaring på disse
fænomener, der giorde ham til en aI far-
veteoriens mest markante pionerer. Bogen
er et "vægtigt tidsdokument og bidrag til
farvevidenskabens udvikling.
Goethes betydning for fotohistorien er af
periferisk art, på side z8 i artiklen om
camera obscura læser man offi, hvorledes
hans brug af dette instrument forsøger et
finde svar på optiske fænomener.
Hans studiepromenade i teknik og viden-
skab er vel på grænsen af hvad den litte-
rære kan kapere - nuvel - bogen handler
primært om farvelære, som sådan frydes
man over ordenes fortryllende sammensæt-
ning. Farver er mere end at sætte blom-
ster i vand. Det er en bog for natur-,
farvefoto- og bogelskere
Den blev udsendt af. Hernov's i 1988.

"Goethes Farvelære", udvalgt og kommen-
teret af Rupprecht Matthaei. Oversættel-
sen ypperligt gjort af Sv. Krogh. Bogen
er indbundet, format z4x3o cm. zo8 si-
der. Tryk og billeder af høj kvalitet.
ISBN 87-5go-2o49-o. Kr.495,-

NY PRICE GUIDE.
Jim McKeown: Price Guide to Antique & Classic
Cameras rgg2-93. 8. oplag af det kendte priska-
talog over klassiske kameraer er udkommet i nyt
format og stærkt udvidet. Denne "telefonbog" er
en uundværlig opslagsbg for enhver samler af
fotografika.
groo sider, 2.5oo billeder, 8ooo priser.
ISBN 3-9z8tz6-98-9, ca. kr.4oo,-.
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Jflrrslrer,li(:^bcnbc.
Søndag den z. oktober 1859 udsendtes det første
nummer af lllustreret Tidende - zo år efter fo-
tografiets opfindelse skulle det blive muligt at
trykke fotografiske billeder, i første omgang dog

ikke direkte. Man måtte stadig benytte sig af
xylografien, hvor man skar eller graverede sit
billede i hårdt endetræ. Herved kunne man ovet-
føre et fotografi til træklodsen og skære direkte
efter det. Teknikken var langsom, men var vel-
egnet til bøger, og som her, til Danmarks første
ugeblad!
I det første nummer proklamerede man med "en
udsigt over, hvad der har tildraget sig i de for-
skellige Lande; dernæst Biographier af mærkelige
Personligheder, en Udsigt over hvad der foregår
indenfor Videnskabens, Litteraturens og Konstens
Omraade".
Illustreret Tidende skulle i mange år blive det
national-liberale Danmarks nyhedsorgan på godt og

ondt. I dag er bladene eftertragtede og kan læses

med stor interesse. Palle Fogtdals forlag har sat
sig som opgave at nyudgive udvalgte dele af Il-
lustreret Tidende - som en tidskavalkade fra r8+8
frem til 1993. Månedsmagasinet går frem tiår for
tiår.
En sammensat redaktion med museumsinspektør
Erik Kjersgaard som skribent borger for lødighe-
den. Teksterne er korte, præcise og beregnet
som appetitvækker. Netop ugebladstanken. Forma-
tet giver mulighed for flotte og smukke farvebil-
leder - alt i nobelt layout.
Hefternes indhold af fotografiske billeder har sær-
lig vor interesse. Her kan man glæde sig over
gensynet med gamle kendinge, men også "nyfund-
ne". I hefte Nr.3 et daguerreotypi af H.C. An-
dersen. Billedet er vist retvendt, hvilket indebæ-
rer at ordensbåndet sidder i den forkerte side!
Hefte Nr.4 har, foruden et skønt fotografi af.

Frederik den 7., et indlæg om daguerreotypiet,
som bliver til fotografi. Blandt illustrationerne
finder man to tegninger af camera obscura og et
lysbilledapparat hentet fra Objektiv Nr.55, samt
billeder udlånt af Danmarks Fotomuseum.
Det er med stor dristighed. man søsætter et
projekt som månedsmagasinet lllustreret Tidende -
vi håber at især mange unge læsere vil modtage
tilbudet, hvor megen førstehåndsviden er at hen-
te.
Vi vil på disse sider i de kommende par fu f.ølge
historiens BAng, genspejlet i magasinet lllustreret
Tidende.

a Fotogmtiappææt er piladok-
,.alt nok cn ældæ optindel* end
lotoeraliet.

Det vr kendt siden den iølien-
ske mnæsnæ mm det bærbæ
Carem ob*urc - en kæ med en
lire. der indfanger motlvet. og et
spejl. der reflekæm det ned pa en
skæril.

Det va et kæn stykke legeøJ,
men ogsa et hjælpemiddel for
kmtnere. der hurtigt ktme af-

ægne billedet. Når mm skiftede
papiæt ud med en lysfolsom plade.
havde mm et fotogratiapparar. -
Fm Oå!årru m. 55. 1991.

a Lvsbill€dappraæt er en gammel opfindele - nstnok tit l6oGarene. Man ma-

lede Fennem-ikrnnelge billeds pa glas og prcjiærede dem op pa en skæm Fæske
sm modeme dtas. Den forHrede lvsæknik i ltt{x}ar€ne tillod imidlertid ogs'
opfindel*n af eprlqiopel - dvs. lwbilledappæaæt. der pengav iklegennemskrnneltgt
bilt"dur og - m det skulle være - småfigurer Her er en lille busæ hængt op med

hovedet nedad. sa den komner til at stå med hovedet opad pa skæren - Fm
Oå!Årn' nr 5. l99l o55
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En j1sk halogård?

-.::r'i. ---. :.-*:-,:r.-'-g='i.-45'll:1ry:: tl.l-: i'- ---:*-

Blandt de e[[ekter, som Danmarks Fotomuseum fik doneret ved nedlæggelsen af Fysisk-
Kemisk Institut, Danmarks Tekniske Højskole, i februar r99r, var et dansk daguerreotypi.
Dets oprindelse er ukendt. Man ved dog, at det har tilhørt professor Dr. phil. ved Den
Polytekniske Læreanstalt, Chr. Winther. Denne har i sin bog Fotografiens Udviklingshistorie
(rg+8) anvendt billedet på side r7, under betegnelsen "Daguerreotypi af en Jysk Halvgaard
r 848".
Eksperter ved Frilandsmuseet mener, at der kan være tale om en præstegård, muligvis på
Viborg/Skive egnen. Billedet er af meget hØj fotohistorisk værdi, idet udendørs optagelser er
meget sjældne og i særdeleshed med 8 personer.
Det fotografiske bestillingsarbejde er nØje planlagt. Hver enkelt person på billedet er anbragt
ved sin daglige gerning med "herskabet" yderst til højre.
Lysmål 7,7x9,7 cm. Med montering r2x14 cm. Yderligere oplysninger modtages gerne af
Danmarks Fotomuseum!
(Tak til KODAK & H-Color, som har stillet papir og kemi til rådighed. Arbejdet er udført
på KODAK's egen automatiske f remkaldermaskine af F. Berendt).

DAI{MABI(S
trOTOMT]SEUM
Museunugafu 28, 7 400 Heming



SAMLER.
DILLEN

Om rtgåpåloppemarked
"Mine bedste fund"

På et loppemarked kan spændingen ved at kigge i

andre menneskers gamle sager blive næsten uudhol-
delig. Håbet om det uventede "fund" er hver geng
et incitament.
Hvem har ikke hørt om den samler, der på Fre-
deriksberg loppemarked for kun 3oo kr. erhvervede
det sjældne førkrigs "Contaflex" - eller den lyk-
kelige herre, der "fandt" et fint gammelt "Leica"
med fast optik for 98.- kr.

I Bistrup i Birkerød afholdes I gang om året lop-
pemarked. En søndag i begyndelsen af juni måned
kan der købes både møbler, bøger, husgeråd, tøj
og mekanik. Som regel er der en speciel stand
med radioer og båndoptagere og evt. foto.
Jeg styrer som regel mine skridt direkte mod
standen med foto. Ofte er udbuddet skuffende
gamle Kodak boxapparatet, nogle ligegyldige "ln-
stamatic" apparater til n7 film, men for 5-6 år
siden stod der et primitivt to-Øjet boxapparat med
beredskabstaske i pap/læder. Det havde kun fra
blænde rr, så det var absolut primitivt. Og tas-
ken virkelig tarvelig, foret med gråt pap. Ved si-
den af lå en grammofonplade - en single til 45
omdr., den indeholdt "Frihedsbudskabet" - det var
en indspilning fra 1965. Hvis jeg kunne få både
det primitive kamera og pladen, så ville jeg byde

75 kr. - det var absolut højden. Buddet blev god-
taget - oven i købet med tak. De to andre Kodak
boxapparater lod jeg ligge, selv om de kunne er-
hverves for z5 kr. pr. stk..
Det nyerhvervede apparat stillede jeg ind på hyl-
den blandt mine øwige primitive boxapparater idet
jeg samler på boxapparater, der har andre farver
end sort. Et par aftener senere kom jeg til at
tænke på, at mit nyerhvecvede to-øjede boxappa-
rat var af mærket Zeiss - det hed "TENGOFLEX"
(se bagsiden af Objektiv nr.57), men det sagde
mig ikke noget, så derfor slog jeg op i fotosam-
lerens "bibel" den amerikanske "Mc Keown's Price
Guide to Cameras" med "over Tooo current Pri-
ces".
Jeg troede knap mine egne Øjne - måtte op og
vække min kone selv om det var søndag aften og
over midnat - "Blind høne finder også et korn"
mumlede hun og vendte sig om på den anden side.

I kataloget stod der "TENGOFLEX. VERY RARE
- VALUE 4oo-8oo U.S. Dollars - og det var den-
geng dollaren stod i ro kr.

Jeg kom i befippelse til at tænke på vort besøg i

sommeren 1984 hos den amerikanske fotosamler,
Jack Naylor i Boston. Hele hans kælder vat fyldt
systematisk op med kostbare apparater - over 4ooo
ialt - og hvert eneste apparat havde sin egen hi-
storie, - jeg mindes bl.a. Margaret Burke Whites
apparat, - det hvormed hun fotograferede Gandhi.
Straks næste dag skrev jeg til Jack Naylor og for-
talte om mit fund - og der gik ikke mange dage
før han svarede, at en af hans venner netop sav-
nede det sjældne apparat.

En sensation
Det viste sig at være en virkelig sensation. Det
var fremstillet i et meget begrænset antal i rg4z
og fra Tyskland eksporteret til Sverige. Pappet i

B-tasken kunne let forklares på grund af krigens
mangel på ægte læder. Den amerikanske samler
foreslog en pris på 5oo US dollars - og jeg må
tilstå, at det kunne jeg ikke stå for. Tre uger
senere modtog vi en check på det lovede beløb,
men inden afskibningen havde jeg dog fotograferet
det sjældne, iøvtigt ikke særlig interessante kame-
ra.

Loppemarked i Lyngby
Et af de mest kendte loppemarkeder afholdes i
sommerhalvåret på den store parkeringsplads bag
Lyngby Storcenter - hver søndag formiddag. To
interessante fund herfra vil jeg fortælle om: På
jorden bag en stand med alle mulige køkkensager
stod en søndag en underlig, meget snavset syma-
skinelignende genstand. Ved nærmere Øjesyn viste
det sig at være en fonognf. - uden tragt og uden

det beskyttende lå9, der normalt dækker over ind-
maden. For z5o kr. kunne den støvede genstand
erhverves - da både tragt og optræksnøgle mang-
lede, og da den så så snavset og defekt ud, var
prisen ikke højere.
Hjemme i mit lille værksted fik jeg lukket kassen
op, så de ædlere dele afsløredes. Det var ganske
naturligt, at nøglen manglede, det viste sig nem-
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Det nyerhvervede Tengoflex

lig, at valsen blev drevet af en gammeldags
elektromotor. "Parlograph", Berlin r9ro, Carl
Lindstriim. Motoren var til r ro volt og kørte ud-
mærket og lydløst. Stadig savnede jeg dog en
tragt - uden en sådan, ingen lyd.
På antikvitetsudstillingen i september i Forum er-
hvervede jeg en fjedertrukken Edison-fonograf med
tragt fra r9roz. Den var ikke just billig, men
tragten passede på den gamle tyske fonograf.
Gennem en skolekammerat, der ejer en metalvare-
fabrik kom jeg i forbindelse med et mærkeligt
gammeldags værksted i København.

Et værksted i Rådmandsgade, hvor man udelukken-
de beskæftiger sig med at "trykke metal". Da
maskinarbejderen så min tragt, oB jeg spurgte, om
de kunne lave en magen til, svarede han ja, -
det vil koste rzoo kr.! Jeg Ømmede mig lidt
"Er det til dig selv? - "ja" - .'Nå - så siger vi

5oo kr. Kom igen om en uge".
Det lod jeg mig ikke sige to gange. Spændt duk-
kede jeg op til den aftalte tid, og nu viste det
sig, at man havde fremstillet hele to næsten ens

nye tragte, - men det sjoveste ved det hele var,
at jeg nu fik lejlighed til at se, hvordan man bar
sig ad.
Maskinarbejderen blev spændt fast til den dreje-
bænklignende maskine, - en plan rund aluminiums-
skive fastgjordes på den roterende aksel og så gik
det løs med en metalstang, der havde en rund
knop i enden - først var pladen dog fedtet ind.
Ved at trykke på bagsiden af den roterende flade
skive opstod lidt efter lidt en tragtformet eller
kegleformet genstand. Jeg fik selv lov at prøve -
der skulle virkelig lægges kræfter i for at opnå et
resultat.
Jeg fik lov at gennemfotografere hele processen -
og det viste sig, at Arbejdermuseet meget gerne
ville erhverve et komplet album med fotos af pro-
cessen.

- Value 4oo-8oo dollars (rg8S).

Den nye tragt blev let påsat den gamle tyske fo-
nograf - skønne toner lød ud i stuen - en af de
gamle valser var revyvisen "Augusta" fra r9rr.
Nu viste det sig, at fonografen også kunne optage
vore stemmer, der var to stillinger på apparatets
membrandåse - "optage" og "gengive" - med en
speciel safir for hver indstilling. Det skrattede na-
turligvis lidt - men i betragtning af apparatets al-
der, så var det en morsom oplevelse. Skæggest
blev det, da familieklenodiet Otto Jespersens op-
tagelse af sin svigerfar f.ra r9o3 (min tipoldefar)
tonede ud i rummet. "Mit navn er Franz Djørup,
- jeg er f.ødt den zo. september r8r3". Herefter
fulgte det lille digt, der i tidens løb er blevet
familieeje:

"Enighed og kjærlighed
det er livets herlighed
komme og besværlighed
lettes det med kjærlighed."

Det stf,rste, og på en måde mest interessante
fund jeg indtil nu har giort, - ia, det var også
en søndag, bag Lyngby Storcenter.

Ved en stand stod en mig ubekendt herre og fal-
bød gamle fotografier - der var bl.a. fotos af
gamle filmstjerner, f.eks. Ann Todd som ganske
ung - og med filminstruktør og filmapparat i bag-
grunden. Et andet gammelt billede fra tyverne vi-
ste filmmanden Johnson på ekspedition i Afrika,
og der var et skægt billede af en arabisk klædt
israelsk pige omgivet af en halvcirkel af fotogra-
ferende spejderpiger - det var fra ca. r93o fra en
spejderjamboree i England.
Det mest spændende kom længere nede i bunken -
det drejede sig om originale tyske pressefotos fra
r94o. Tyske soldater på march ind i Frankrig - på
sejrtog kan man næsten sige. Tyske fly over Lon-
don, tyske troppers indtog i Paris i juni rg4o -
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Kameramanden filmer over tondon.,
12- november, r94.f,-

enkelte nazispidser såsom Goebbels, Giiring og
flyveren Udet. Den unge dygtige flymajor Adolf
Galland til te hos Hitler, juleaftensdag rg4o -
franske fanger med hånende tysk tekst - alle bil-
lederne havde officiel tysk tekst bagpå med angi-
velse af dato, fotograf m.v., alle havde tilhørt
"Deutsches Reichbahn" - mærkeligt. Det endte
med, at jeg af historiske grunde erhvervede hele
bunken - der var over r2oo fotos - alle stammen-
de fra "Franks billedbureau" - men de så ud til
at have ligget mange år i en kælder.
Kun ganske få fotos var fra Danmark, det vigtig-
ste viste en nedskudt britisk bombemaskine ved
Aalborg lufthavn - et par viste tyske lagre af
dansk smør og bacon. Et dusin billeder var fra
Norge fra erobringen i r94o.
Jeg skrev til det norske Frihedsmuseum og det vi-
ste sig, at i hvert fald eet af billederne var u-
kendt for nordmændene, så det bad de om lov til
at erhverve.
Det mest interessante fotos forestillede tre perso-
ner - en tilfangetagen britisk pilot sammen med
en smilende tysk flyver (med en Leica på maven)
og til højre for dem står en tysk mørkklædt soldat
med pistol i bæltet. Ved nærmere eftersyn, viste
det sig, at denne person var indføjet ved "rive-
metoden" - han stammede fra en helt anden opta-
gelse. Måske var han indsat for at tyske avislæse-
re ikke skulle få det indtryk, at man var på alt
for venskabelig fod med fangerne. Et andet billede
viste et hus, der var delvist ødelagt ved det al-
lerførste britiske bombetogt mod Berlin - et nåle-
stik fra slutningen af august r94o.

Hjemvendt fra et togt over London skal
filmkassetten viderebringes af en
ordonnans. 12. november r94o.

Den store samling tilbød jeg "Bundesarchiv" i

Koblenz. Jeg troede "min lykke var gjort" da jeg
købte billedsamlingen - der også indeholdt fotos
fra Hitlers kupforsøg i Mijnchen i ry4. Et par år
tidligere havde jeg nemlig ved et loppemarked på

Charlottenlund Traverbane erhvervet et tysk pres-
sefoto fra rg42. Det forestillede bygningen af en

enorm træbro over Dnjepr - købspris kr. 30 -
salgspris hos Cornwall DM 38. - altså en firdob-
ling af "indsatsen".
Så let gik det ikke med billedsamlingen. "Bundes-
archiv" oplyste, at man havde rigeligt af den type
billeder.
"lmperial War Museum" i London viste sig at være
så fattigt på midler, at det bedste man kunne
tilbyde var det halve af den pris jeg havde givet.
Gode råd var nu dyre - en annonce i Club Da-
guerre's medlemsblad satte mig dog hurtigt i for-
bindelse med en tysk samler, der var villig til at
betale en anelse mere, end jeg havde betalt. Det
var så i orden, for jeg havde ikke råd til at be-
holde alle de mange billeder - kun ca. r5o stk,
som havde min særlige interesse beholdt jeg med
henblik på historieundervisning, - så på den måde
fik jeg alligevel meget ud af den historie.
Udover de her nævnte sager har jeg gi:rt mange
morsomme fund - ikke mindst af tekniske små ap-
parater, optiske instrumenter m.v. ja, sågar en

lille mekanisk legetØjshest fra Dronning Elisabeths
kroning i 1953 - den kunne erhverves for 4o kr,
da fjederen var sprungen, men den kunne jeg re-
parere, så nu har jeg en livagtig trommeslager
høit til hest - han minder mig om, at det snart
er loppemarkedtid igen. Jeg glæder mig.
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KONTAKTEI\T
Redaktion: Svenn Elugo

Gert Pedersen vil fra dette nummer blive afløst af bestyrelsesmedlem Svenn
Hugo. Forhåbentlig vil han kunne afse den tid, som det kræver at holde

"KONTAKTEN" i stikket - og få effekt ud af det!

ALLE HENVENDELSER VEDRøRENDE "KONTAKTEN'' BEDES RETTET
DIREKTE TIL REDAKTIONEN.
D.F.S. TEGLGARDSVEJ 3o8. 3o5o HUMLEBÆK.

ANNONCE
SÆLGES/BYTTES: Smalfilmopt, 8 mm standard,
Bell & Howell 624 EE Autoset, taske. Tilstand A.
65 9z 6S gg.

KøBES/BYTTES: Field kamera 4x5" haves. Ønskes
PLAUBEL 4x5" teknisk kamera, vidvinkelbælg'
kompendium samt tilbehør fx. r3xr8 cm bagstykke
og ekstra lang bælg.
65 9z 6S gg.

KØBES: Mellemring der omsætter Leica M39
gevindet til Leica-M bajonettcn, så jeg kan sætte
gevindobjektiver på en M3.
65 9z 6S gg.

SÆLGES: Samling af. bøger om radioteknik og

amatørradio. KortbØlgeamatØrens håndbog r95o og

196o. Ring efter liste med priser.
65 9z 6S gg.

SÆLGES: Russisk stereokamera SPUTNIK (196o).

6xr3 cm (rzo film) F+,SlzS mm. Tilstand A.
Kr.zooo,-.
View-Master betragter og zo hjul. Kr.rro,-.
31 56 56 4t, 16.oo-zz.oo.

Brevkassen:
MERE SERVICE.
Spørgsmål: Knud Nielsen, Middelfart, ef-
terlyser en medlemsfortegnelse med angi-
velse af de enkelte medlemmers samlerob-
jekt.
Svar: Vi forsØgte et system for ca. ro år
siden - desværre negativt, men vil nu at-
ter tage idden op hvilket vil fremgå af
vedlagte skrivelse.

FIN STAND ELLER IKKE.
Svend Nielsen, Frederiksberg, synes at
moralen med hensyn til korrekt angivelse
af tilstandsbetegnelserne A-D på formid-
lingssalgslisten er for lav, således at
medlemmer i provinsen kan føle sig fup-
Pet-
Svar: Vi har kun haft ganske få sager i
bestyrelsen - men gør opmærksom på AT
ÆRLIGHED VARER LÆNGST!

Sotheby's auktion
Den 14. april rygz begyndte en stor bil-
ledauktion hos Sotheby's i New York over
fotografier - alt til fordel for velgørende
formå1.
Tina Modotti's billede "Roses" gik for
165.ooo dollars lig med over r million
kroner. 12 fotografier af MapplethorPe
(Louisiana rggz) gik for en pris af ce.
2o.ooo pr, stk. r Man Ray billede gik for
4o.ooo dollars og Andrd Kert6sz' billede
af en sort kat nåede hammerslag ved godt

3oo.ooo danske kroner. Mange af billeder-
ne er for almindelige og priserne horrible.
Museet for Fotokunst. Vogt dig! $ 2.670 ,- I S 1.550,-
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NErq Mfurnworyq!
M. Ørsted-Bagger

/)(-" du hmn Jeq,-./øt.bå ' 4
,,r,7, iff,,-./øt åiftreron?, 

ifuryry1,{^oø 4b
-ø f;rrfrtru . pø, tva/rz /rt*'Xtle ? " ro ri,ua

i%P,,,:,":kkZ afr åtåM;, dh*-
.føo Afigå /*" /rrrsrt cin arohrr^ /ta .

f,rrd;lu'afu,affiry!fuiæln%a#tf ørpnd

ry z'r&,usbfriru r;//ag/e @,-o/fu &åt-
Å"2 i dtuil, Mhønte, )*d* etL rr*e;*6rrbu

Bestyrelsen har modtaget følgende forslag fra et mangeårigt medlem, M.

Ørsted-Bagger - det fine håndskrevne indlæg bringes her til eftertanke!

TESTAMENTARISK BESTEMMELSE:
Ved min død, skal følgende fotohistoriske effekter vederlagsfrit overlades
Danmarks Fotomuseum, Herning.

Sætkryds: X-ingen.
X - følgende:
X - følgende eller resterende effekter som arvinger ikke

ønsker at modtage til den værdi "Dansk Fotohistorisk Selskab" ansætter,
overlader til formidlingssalg i D.F.S., der afgiver opgørelse over opnåede
priser minus procenter.
De vedrørende lister er nummereret fra nærværende side r til og med side
Ejerens underskrift, cpr. nr.
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"Dit og Datu
Generalforsamling
og Landsmøde

Foreningens regnskab
Niels-Ove Rolighed fremlagde regnskabet
og redegjorde for en skrive fejl i det om-
delte regnskab, denne vil blive rettet til
Objektivs september nummer. Regnskabet
balancerede fint og blev vedtaget enstem-
migt.

Valg til bestyrelsen
Gert Pedersen Ønskede at udtræde af be-
styrelsen. Niels R.-Jensen ofi Niels-Ove
Rolighed blev genvalgt. Herefter har be-
styrelsen følgende sammensætning:
Formand: Niels R.-Jensen.
Næstformand: Tune Laug.
Redaktør: Fl. Berendt.
Kasserer: Niels-Ove Rolighed.
Jylland: Kaj Kempel.
Sjælland: Svenn Hugo.

Valg af revisor
Jes Asmussen ønskede at udtræde q, i

stedet valgtes Henri Mæhle og Lars

Schonberg-Hemme blev genvalgt.

Forslag og kontingent
Der var ingen indkomne forslag og kontin-
gentet forbliver uændret på zoor- kr. år-
ligt.
Under EVENTUELT blev der rettet to
spØrgsmål fra salen:
Hvorfor blev der ikke arrangeret kollektiv
transport fra København?
Svar: Nyordning hos DSB har umuliggprt
det - desuden er det ikke nogen økono-
misk fordel, da mange medlemmer har ra-
batkort og lign.
Ørsted-Bagger foreslog et indlæg i Objek-
tiv vedr. ældre medlemmers mulighed for
afvikling af deres samling m.m.

Tune Laug

Årets generalforsamling og landsmøde blev
traditionen tro atter afholdt i Odense på

Brandts Klædefabrik. Vi var i år blevet
lovet større og bedre lokaler, men på

grund af svigtende kommunikation, kom-
munen og museet imellem, var håndvær-

kerne rykket ind, og vi måtte tage til
takke med de gamle lokaler!
Loppemarkedet indledte landsmødet - ud-
budet var på det jævne og efterspørgslen
noget anstrengt, hvilket nok skyldes de

mange formidlingssalgsvarer, som har væ-

ret udbudt de sidste Par år.
Efter loppemarkedets afslutning var der en

pause på to timer, hvor medlemmerne
kunne gå ud i den smukke fynske "hoved-
stad" og få stillet deres sult.
Præcis klokken r4:3o bød formanden, Niels
Resdahl-Jensen forsamlingen velkommen til
årets generalforsamling. Dirigent blev
Henri Mæhle, som konstaterede at gene-
ralforsamlingen var lovligt indkaldt' og

gav derefter ordet til formanden-

Formandens beretning
Niels Resdahl-Jensen rekapitulerede årets
mange aktiviteter, møder, formidlingssalg
og loppemarkeder. Temanummeret KANON-
FOTOGRAFEN, en lille kulturhistorisk
perle, samt udstillingen på Arbejdermuse-
et "En flittig mand", var blevet en stor
publikumssucces. Formanden fastslog, at
samarbejde med diverse museer også frem-
over vil være en del af vort udadvendte
virke.
Herefter blev de mange bidragydere til
Objektiv takket. TAK til alle annoncØrer,
firmaer, korrekturlæser og ikke mindst
Niels-Ove Rolighed for udprintning m-m-

Formanden kunne til slut meddele, ?t
medlemstallet var steget til 364. zzo Øst-
og 116 vest for storebælt, samt z8 uden-

landske. Sz et institutioner og 5o firmaer-
Formandens beretning var slut og alle
klappede!
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Formidlingssalg
Formidlingssalget kunne endelig begynde.
Andreas T. Mørch og Svenn Hugo stod
klar på podiet. Salget gik strygende og i
løbet af et par timer var alt solgt til
gode priser. Endnu et landsmøde var af-
sluttet i god orden.

INDT,€GTER
Kontingenter
Renreindtægter
Annoncer
Løssalg
Formrdlingssalg
Tilskud
Diverse

lndtægter i alt

OMKOSTTIITIGER
Objektiv
Kontor, Porto, mm
Telefon
Korsel
Gaver, moder, mm
Diverse

Omkostninger i alt

RESOLTAT

Æ(TrvER
Kasse
Giro
Bank

Hog kasscrqtn

0dlæg

Aktiver i alt

Passiver i alt Kuo-.
lO. md 1992

Dansk Fotohistorisk Selskab.
Taars. d. lO. maj 1992.
Regnskab for l99l/1992

t6.811.24
34.237.50
8.800,00

11.403.97
7.340,55
1.297.60

119.884,86

4.977.94

1.102,36
31.183,52
LO5r.92

34.337,80

507,?5

34.U5.O5

Rdis
lqmol !!!?.

69.185,00
547,A8

8.500.00
1.265.00

24-709.OO
10.000.00

700.00

114.906.88

Fotohistoriske "damer" under hammeren,

34.U5.O5

o

Mødereferat: Marts-mødet

Formanden for Stereskopklubben, Svend B.

Sørensen indledte aftenen med at redegøre
for planerne omkring opbygning af et nyt
afsnit omhandlende stereoskopi i EKSPERI-
MENTARIUM. Dansk Fotohistorisk Selskab
og Danmarks Fotomuseum vil i givet fald
blive inddraget i planerne. De første mø-
der har været afholdt og forhåbentlig kan
vi referere yderligere i decembernummeret
af Objektiv.
Derefter fik fhv. overlæge Hans Kaiser
Nielsen ordet og skærmen for fremvisning
af en serie stereobilleder fra sine rejser i
Indien.
På sølvskærm og med briller på næsen,
blev vi flerdimensionalt ført ind i en fjern
og dog nutidig verden. Kaiser Nielsen for-
talte om et Indien, som han aldeles havde
tabt sit hjerte til. Perfekte stereoskopiske
billeder fremvist så det var en fryd for
begge Øjne.
Afslutning med "SKROT" a la carte!

Itf,f tlr\ve meolemmerJ

KODAK - GRAFISK DIVISION
llax Ynill
Dybendals Alle ro
:63o Taasrrup.

S.Å. Schiermacher
Strandve;en t3z
lcTo Snekkcrsten.

Jfigen Andcrsson
Tippcrup Alle z

35oo Værløse.

Lars Seirsen
Stendalsve.y 5.3.th.
8zto Århus V.

Mogens Probst
Bogensevel 7o

56zo Glamsbjerg.

Eva-Vibeke Medscn
Runddysscn 285

9z3o Svendstrup J.

Jen Bertil Jans
Kildebekkcgårds Alle n6.B.r.
zE6o Søborg.

Lars Schwander
Amaiicgadc zE

rz56 Københevn K.

Peter M. Jcssing
Plantagevej zr
674o Brammrng.

Velkommen!

o64



][føderækken:
L7 /9 r 15 /L0 r 19 lLr

Torsdag den lT.september
Vi begynder aftenen med en overraskelse - fore-
dragsholderen har ENDNU ikke sagt ja til at kom-
me, og emnet er ENDNU ikke valgt. Medlemmer-
ne opfordres til at medtage sommerens fund!
Aftenen afsluttes med endnu lidt "SKROT" - alt
sælges uden limitpriser.

Torsdag den15. oktober
En rigtig NIKON-fan, Lau Jørgensen fra FOTO-C,
med 15 års erfaring i dette legendariske kamera,
vil fortælle om NIKON-kameraets historie frem til
den berømte model F. Der vil blive forevist mo-
deller, tilbehør m.m. Man er velkommen til at
medtage egne klenodier for fremvisning og stille
spørgsmål til en ekspert. Mødet slutter med et
mindre "SKROTSALG" uden limit priser!

Loppemarked
Lørdag den 26. september
Ef terårets store LOPPEMA R KED f inder
sted i Østerbro Medborgerhus, Århusgade
ro3, København ø.

Kl. r 3.oo Medlem merne kan opstille deres
"loppeting".

r4.oo Døren åbnes ind til
herlighederne.

r6.3o Afslutning og almindelig
oprydning.

Torsdag den 19. november
"Kameraet afslører" - er titlen på Ole Schelde's
foredrag om RAF's brug af luftfotografering under
Den Anden Verdenskrig. Luftfotografering var ingen
ny "opfindelse", - men i adskillige tilfælde afslø-
rede fotografierne - taget af enlige ubevæbnede

maskiner - nye tyske, hemmelige våben, som kun-
ne have fået meget alvorlige konsekvenser for kri-
gens gang, var de ikke i tide blevet opdaget af
"øiet fra luften".
En serie dias vil ledsage beretningen om nogle af
de vigtigste resultater indenfor luftfotograferingen i

perioden 1939-r945. Et luftfotograferingsapparat
fra en RAF-Spitfire flyvemaskine, anvendt under
invasionen i Normandiet rg44 vil blive fremvist.
Endnu en klat "SKROT" vil blive afsat uden li-
mitpriser!

Formidlirgssalg
Torsdag den 10. december

Årets julemøde begynder klokken r9:oo. Af-
tenens h6jdepunkt vil være et usædvanligt
stort formidlingssalg. Det er lykkedes at
fremskaffe adskillige sjældne og fine appa-
rater, som vil komme under hammeren,
Kaffe, the og julebag på Selskabets regning.
Vel mødt til dette års sidste mØde! O
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3l/lo thr.

Formidlingssalg
RANDBØLDAL KRO

Dalkildevej r2
7t8S RandbøI.

9.30: Randbøldal Kro åbner dørene.
ro.oo: KAJ KEMPEL byder velkomrnen.

Herefter eftersyn og loppemerked.
r2.oo: MIDDAG.

Svinekam stegt som vildt m. tilbehør.
Vanilleis med frugter.
Kr. ro5. Drikkevarer for egen regning.

I3.OO: NYT NYT NYT NYT NYT
Udstilling fra DIN samling.
Alle bedes tage et par perler med.
Du må gerne forberede et lille
f oredrag.

I4.OO: FORMIDLINGSSALGET STARTER!
I pausen kaffe m. kringle.
(lncl. i prisen)

rT.3oi Almindelig oprydning.

TILMELDING:
Kaj Kempel, Overager ro, 7r2o Vejle.
Telefont TS 81 45 rr.

- eller
N.-O. Rolighed, Terpetvej 585, g8:o Tårs.
Telefon: 98 96 r5 +r.

SENEST DEN 18. OKTOBER.

Vel mødt!
Kaj Kempel.



Spalte-lukkeren
KULTURMINISTERIET har for rggz endnu engang bevilget kr. ro.ooo til vort blad
Objektiv.

DANSK, danskere...
Titlen på en bred udstilling i Nikolaj kirke f.ra zzlz-r+l0lgz. Fra et utal af- muse-
er var lånt det mest "danske", man forestille sig kan - deriblandt seks kolonihave-
billeder udlånt af- Danmarks Fotomuseum og Arbejdermuseet!

MUSEET for Fotokunst i Brandts Klædefabrik, Odense, åbnede i januar rg87 og kan
efter de første fem år se tilbage på 77 gennemf-ørte udstillinger med et samlet
besØgstal på op mod en kvart million. Som specialmuseum og foreløbig eneste af. sin
art i Danmark er det museets opgave at indsamle, bevare og formidle nyere dansk
og international kunstnerisk samtidsfotografi. Samlingen rummer i dag over 3.ooo
billeder. Til formidlingsarbejdet råder museet for tiden over fire udstillingslokaler på

ialt 560 kvadratmeter, et arkivrum til opbevaring af- samlingen samt et mindre re-
ferencebibliotek. Kvartalstidsskriftet KATALOG i meget fin trykkvalitet kan købes
til abonnementspris kr. 275,- pr. årgang.

PREUS FOTOMUSEUM i Horten, Norge, forsøger at komme i en forhandlingsposition
med staten med henblik på at gØre museet til en offentlig institution. Et tilbud fra
Karljohansvern kulturpark, hvor Borre kommune har lokaler at stille til rådighed
overvejes. Forhandlingerne kan blive en hård nØd at knække - idet stærke akade-
miske kræfter arbejder for et selvstændigt museum for fotografi som kunst. Vor er-
faring €r, at det kulturhistoriske og kunstneriske er en uadskillelig helhed, hvis man
vil gØre fotohistorien levende, seværdig og interessant.
Dansk Fotohistorisk Selskab er et eksempel på dette. Forhåbentlig vil det lykkes at
skabe enighed om en løsning. Preus Fotomuseum indeholder en blanding af. fotoud-
styr, fotografier og litteratur, som er enestående i Norden. Dette blads redaktør
har været på studieophold til museet, og hjembragte meget fotohistorisk materiale,
som vi har kunnet anvende i vort blad - og vil kunne fortsætte med lang tid frem-
over!

KODAK erhvervede i ryZ+ et stØrre antal varevogne af- mærket Ford Pickup. Den
kan som modelbil erhverves hos Samler B6rsen, Jacobis Alle 2-4. (:: 25 40 2z).
Prisen er kr. 234,-.

FOREDRAGSHOLDERE sØges!

Enhver som måtte have noget på sinde
nodier frem ved en af- vore mØdeaf.tener

42 19 22 99.

eller gerne vil vise sine fotografiske kle-
bedes kontakte redaktøren på telefon:

ER MAN INTERESSERET i fotograftka på frimærker?
Skriv i så fald til: G. Gymnich, von Bassenheim Str.4,5350 Euskirchen, Tyskland
f.å tilsendt "philatelie" Nr.r98/r99r - her står alt om sagen. Medsend DM r,7o i
internationale frimærker.

PENGE-PENGE-PENGE-PENGE-PE NGE-PENGE-PENGE-PENGE-PENGE-PENGE
Det medsendte girokort bedes indbetalt så hurtigt som muligt, da vi betaler alle
udgifter løbende KONTANT!

67



-r 

Cobr Foto F cdartcbryg Godthabsvel 32

I IGoGOIORFOIO ::X:å... .;':å,,",
r---IE ColorFotoEærorfdrling Hovedgaden 12

0STER8R0GAoE 64 . 2100 KøBEHHAVI| g . TLF.3r +2 7r t7.

KAMERASPECIALISTEN
rl lO ,l.lt .(t l-rttrn

Frrdorlkæundlvol ItC 2700 Brrmh{ 3 r 6o 63 17. Gtro 352r.3?

Polarold.
The Total lmaging ComPanY

75, 3460 Blrkerød , Tlf . 42817500

VESTERBROGADE 179 .
Iefelon 31 21 4416 - klelar 31 31 14 16

Abenl: ma.-lo. 9-1730. fr. 9-19, le. 9'13
50Vr RAEAI PA FOI0AR8[JD[ - POSIORORI

IUAIFOTO
NJALSGADE 22 - 2300 KBH. S. - 3 r 54 55 90.

LrcolH
KODAK&H-COLOR

DE rcRENEDE FOTOI.ABORATORIER AÆ

DAIITSK MUSEUMSTJENESTE
Istandsættelse af Ancient Fotografl, Daguerreotlpier
og Grafik for Arkiv, Forskning og Udstillinger, m.m.

RøDIIÆLKEVF^I 118. DK 2600. Tlf. 42 +5 65 85.

Ghristianshavns

lH0 ffi.;
*fl FILM rremkatdes

r\ I, q kooieres

artikler ToRvEGADE ss

Apparater fra tiden

FAG-FOTO
Frb. A116 29

KØB-SALG-BYTTE
31 22 44 91

Polarold a.s. Blokken



REDAKTION:

Økonorni:

Adræscæn&iry:

Formidliryrselg:

Ittøder:

Bestyrelse:

Æncsmcdlcmmcn

Objektiv udsendes i april, sept., og dec.
Gamle numre kan købes.
Henvendelse: Flemmilg Bcrcnde

Kontingent: 2oor-.
Periode: r. april - 3r. marts.
Girokort udsendes sammen med sept-nr.
Betalingsfrist: r. november.
Herefter ophører levering af Objektiv.
DFS' gironr.: r 50 64 47.
Henvendelse: Niels-Ove Rolighed

Ca. hvert andet år udsendes en opdateret
medlemsliste.
Indholdsfortegnelse over alle numre af
Objektiv kan rekvireres.
Henvendelse: Niels-Ove Rolighed

Tilmelding af fotografika senest r/3 og tfu.
Medlemsskab af DFS er obligatorisk for at kunne
deltage i køb og salg. Sælger og køber beraler
hvei ro% i salær til DFS. Skriftligt bud
fremsendes til formidlingssalgslederen.
Formidlingssalg afholdes på generalforsamlingen i
april og på december mødet
Derudover loppemarked i april og september.
Henvendelse: Tune [.atg-

3. torsdag i milneden kl r9.3o i sæsonen:

Østerbro Medborgerhus
Århusgade ro3
København ø.
31 38 rz g4t.

Formand
Niels Resdahl-Jensen
Rygårds Alle 33A
29æ Hellerup
31 6zq6z

Rcd.ktf,
Flemming Berendt
Teglgårdsvej 3o8
3o5o Humlebæk
42 19 22 gg

Svenn Hugo
Porlsvej r
4o4o Jyllinge
+6 '732744

Flemming Anholm
Sigfred Løvstad

Næstformerd
Tune Laug
Vanløse Alle 8o
z7zo Vanløse

31 79 s7 r5

Kasscrer
Niels-Ove Rolighed
Terpewej S8S
9E3o Taars
98 96 rj 4r

Yest fa Saråælr
Kaj Kempel
Overager ro
Træ Vejle Øsr
75 8r 4j rr



Firmaets havde valgt deres logo efter den romerske gud Merkur
overført fra Grækenland Han var en ungdommelig gud med
vingesko og vingehat. Merkur er gennem tiderne blevet tillagt
dyder som; Køb og salg, handelsgud, gud for lykken, og fre-
dens beskytter.

Med venlig hilsen

PHOTOGNAFEA
Skindergade 41 ' Tlf. 01 - 12 62 52


