
<>rB+qlr lEl æsæIE\z

AMATØR-FOTOGRAFTN

1839-1 970

-z:-æ
.5-

TfN/flAnN

lit,, (;r q"^tn@t1n.

//i
/)/

Dansk Fotohistorisk Selskab



Indhold

2 Et spejl med hukommelse 98
Danmarks første amatørfotograf.

to2
De våde pladers tid

Rejsekameraet

De tørre pladers tid

Rullefilm
(Georg Eastman)

Heinrich & Poulsen

"Amatørfotografen " ved Enna

Sølten & Simonsen

Peter Knudsen Eftf.

Kongsbak & Cohn

26

82

87

88

48

t2

15

40

4L

61

66

bO Farvefotografi

d4 Humor i amatørfotografien

72

86

88

130
Ifubenhavns Fotografiske Amatørklub

133
Kodak Folding

Provins-mappen

Småbilled-formatet

"Fotomagasinet"

Provinsfotohandleren

Okholm

Thorkild Henriksen

Sigvart Werner
En amatørfotograf.

Konsumkameraet

Dansk kamera produktion

"Foto-Magasinet Lyngby

Made in Japan

photokina - 1950

En verden i farver

Reidls fotorier

Instamatic

Brugt-marked

Amatøren ombejles

Hvad kostede det?

Noter & litteratur

ro4

ro6

to7

rt2

116

l2r
122

L2U-

L24

r28

185

186

Også dette nummer udgives med velvillig
bistand fra Kodak a.s. - Grafisk Division

Udgivet med støtte af Kulturministeriets bwilling til almenkulturelle tidsskrifter .

AJ.le lottigheder folbehol.des. Mekåni8k, fotogrsfj.sk sllet and€n gengivej€a Ef akriftet aamt del6 dsraf 6r kun tilladt
eft6r skriitlig tillad6lse fla Dån6k Fotohistorisk Sslsk6b.
No pårt of thia pubLicåtion mey be rsproducsd in sny forfi, rlthout prlor peridaaion in ulitlng fton th6 Copylight hol-
de.. copyright D.F.s. å11, righta reserved und€r int€rhåtLonal Copyright Conventions ISBN 010T-6129 D€n@rk.



Temanummeret "Amatørfotografen 1839-1970" beskriver
fotoamatørens vilkår i Danmark i 131 år. Det dokumentari-
ske materiale er indsamlet over en årrække. Billeder og
tekst er formuleret ud fra det forhåndenværende materiale.
På verdensplan er der fremstillet ca. 40.000 forskellige ka-
meramodeller. For hver 10-års periode præsenteres et ud-
snit af disse kameraer, hvoraf kun en lille del er solgt i
Danmark. De, som har bidraget med materiale, nævnes i
alfabetisk orden.

Id6: Tune Laug

Computerudskrift: NIELS- OW ROLI GHED

Bidragydere:
Flemming Anholm
Henrik Andersen
Flemming Berendt
Cote Cuculiza
Andrew Danemann
Jørgen M. Gregersen
Rudi Hass
Ida Haugsted
Svenn Hugo
Finn Jensen
Niels Resdahl-Jensen
Lars Larsen

Tune Laug
Torben Lind
Sigfred Løvstad
Henning Thestrup Nielsen
Per Ask Nielsen
Svend Nielsen
Inge Olsen
Bent Okholm
Poul Pedersen
John Philipp
Niels Weitemeyer

Institutioner:
Danmarlcs Fotomuseum
Danmarlcs Tekniske Bibliotek
Det Kgl. Bibliotek
Københavns Bymuseum
D anmarlcs F o t ohandlerfo renin g
U niv ersi t e t s bibli ot eket s avi s arkiv

Redaktion: FLEMMING BERENDT



IIET SPBJL MED HT]KOMMELSE'I

Solens velgørende virlofing på merurcslccrs, dyrs og planters organisme var allerede lccndt i denfierne
fortid. Man anså solen for livets og l<rafiens oprindelige kiWe. Lysas indvirkning pd døde stoffer blev
alleredeforst(iet, og pralaisk udnyttet i en tid, da man endnu ingen anelse havde om deres lccmislcc og

fisislcc egen.rkaber. Paulus Hacknnberg viste i sit værk "Symbole" et billede med titlen "RENOVAT"
(fornyelse). Denned blev den gamle erl<crclelse, at oliebilleder og frislccr mister deres glans og bliver
mørlccre i mørket, men gengiver deres frisl&ed i lyset, åbenlyst udtryla!

Mennesket af i dag spekulerer
næppe over, hvorledes det fotogra-
fiske billedmedie er opstået og ud-
viklet gennem tiderne. Tanken om
at fastholde det sete kan spores til-
bage til en fiern fortid. For over
1000 år siden, da Arabien var et
blomstrende kultursamfund, be-
skrev €n af datidens største viden-
skabsmænd, Abu Ali Ben al Hai-
tam, et instrument med det latinske
navn camera obscura (det mørke
rum). Hans tanke har næppe været
at fastholde det sete, men at bruge
apparatet som hjælpemiddel til stu-
diet af solformørkelser, hvilket fik
stor betydning for menneskets
kendskab til matematiske og ffsis-
ke love. Camera obscura optræder
herefter i flere århundreder som
tegneinstrument, især anvendt af
kunstnere. Samtidig var de lærde
optaget af gåden omkring lysets
påvirkning af visse lysfølsomme
materialer (1).

Flemming Berendt

Johan Schultze
| 1726 opdagede den tyske læge og
professor, Johann Heinrich Schult-
ze (1687-1744), nærmest ved et til-
fælde, at visse sølvsalte sværtes
ved belysning. På dette tidspunkt
var både camera obscura og kemi-
en til stede, men der gik over 100
Lr før man tænkte på, at de to ting
kunne få noget med hinanden at
gøre. Alligevel skulle Schultze's
opdagelse blive afgørende for de
næste skridt henimod den fotogra-
fiske drøms opffldelse. Omkring
1800 lykkedes det Thomas Wed-
wood (1771-1805) at fremstille
"solbilleder". T. Wedwood anbrag-
te uigennemskinnelige genstande
f.eks. blade oven på læder, som
var gennemvædet med sølvnitrat.
Udsat for solens lys blev de util-
dækkede dele af læderet efterhån-
den mørkere, og når bladet blev
fiernet, blev dets hvide omrids
tilbage. Desværre fortonede det

hele sig efterhånden i mørke på
grund af manglende fiksering. Det
blev imidlertid to franskmænd, Jo-
seph Nicdphore Ni6pce og Louis
Mandd Daguerre, delvis i kompag-
niskab, som forenede de elementer,
der skulle til for at udvikle et brug-
bart fotografisk billede: kamera,
objektiv, kemi og lys.

Det første fotografi
Det var imidlertid allerede lykke-
des for Joseph Nidpce i maj måned
1826 ved hjælp af sollys og kemi
at lave fotografiske kontaktkopier
efter kobberstik. Metoden kaldte
han HELIOGRAFI, hvilket betyder
sol-tegning. Nidpce har også æren
af at have optaget verdens første
og ældste kendte fotografi af sit
landsted Gras, Saint Loup-de-Va-
rennes i Sydfrankrig. Ekspone-
ringstid 8-10 timer i solskin, resul-
tatet svagt og uegnet til praktisk
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anvendelse, men et fbtografi var
det. Grundstenen var lagt for den
fotomekaniske reproduktion Ø.
Men i 1824 begyndte teater- og
dioramamaleren Louis Daguerre si-
ne forsøg på at fastholde billedet i
sit camera obscura. 1829 indgik
Nidpce og Daguerre i et partner-
skab. Formålet var at udnytte en
eW. fælles opfindelse. Efter Ni6p-
ce's død i 1833 fortsatte Daguerre,
som ikke var videnskabeligtuddan-
net, eksperimenterne for at finde
den rigtige kombination af et lys-
følsomt stof, en fremkaldeproces
og en kemisk forbindelse, som
kunne fiksere billedet. Under sine
utallige forsøg med forsølvede
kobberplader, opdagede Daguerre,
i foråret 1835 ved et tilfælde, at
nogle spildte dråber kviksølv i
bunden af et skab havde forårsaget
en kemisk kviksølvforbindelse og
forstærket det svage eller usynlige
(latente) billede på 6n af pladerne.
Daguerre udnyttede denne tilfæl-
dighed. Den forsølveÅe kobberpla-
de dampede han med jod, hvorved
der dannedes et tyndt lag lysføl-
somt sølvjodid. Ved belysning af
pladen i hans kamera obscura op-
stod et latent billede. Pladen an-
bragtes derefter i kviksølv-fremkal-
derkassen. Kviksølvet opvarmedes,
og dampen påvirker pladen. Under
denne proces toner et synligt bille-
de frem, idet det mere eller mindre
belyste sølvjodid i vekslende grad
tager imod kviksølvdampen. Der
skulle dog gå endnu et par fu, før
det lykkedes ham at fiksere billedet

Camera obscura optræder i flere
århundreder s om t e Sneinstrument.

Joseph Niåpce's fotogrøfi optaget i 1826 på hans landsted i
Sydfranlcrig. Elaponeringstid 8-10 timer i solskin.



i en varm stærk opløsning af kog-
salt. Produktet kaldte han et
DAGUERREOTYPI. Den fotogra-
fiske metode har i princippet, ffid
visse forbehold, været den samme
indtil det elektroniske billedes
fremkomst.

Den 19. august 1839
Den 19. august 1839 blev hans da-
guerreotypiproces offentliggjort af
fysikeren Francois Arago i Viden-
skabernes Akademi i Paris. Sidelø-
bende havde det franske parlament
besluttet at købe alle rettigheder til
processen, bevilge opfinderen en
livstidspension og stille opfindelsen
til fri afbenyttelse for hele verden
(3).

De første amatøret
I samme øjeblik mødet var afslut-
tet, og dørene åbnedes i Videnska-
bernes Akademi, stormede folk ud
i vestibulen. "Jodsølv!" råbte 6n,
"kviksølv!" råbte en anden, mens

en tredje påstod, at navnet På det
hemmelige stof var natriumtiosul-
fat. Få timer senere var samtlige
kemi- og optikerforretninger ribbet
fra kælder til kvist for kemikalier.
Alle ville ud og aforøve metoden.
De første amatørfotografer var
sluppet løs. Få dage efter er de Pa-
risiske pladser og torve fyldt med

trebenede "mørkekasser", opstillet
foran kirker og palæer. Frankrig
havde skænket verden et visuelt
medie, hvis sidestykke man ikke
havde oplevet siden bogtrykker-
kunstens opfindelse i midten af det
14. fuhundrede. Kunstmaleren Paul
Delaroche udtalte ganske forvirret:
"Fra denne dag er malerkunsten
død ! " Daguerreotypi-processen til-
trak enhver, som kunne se dens
anvendelighed. Blandt disse var en
dansker, arkæologen Christian Tu-
xen Falbe.

Den 19. august 1839 var Vidensl<abernes

Akademi sarnlet i Paris for at lwre

fysil<cren Frøncois Arøgo bel<cndtgøre

de n dag uerreotyp i-pro ces s en.

f.-l{. l{låpcc, rsltl, rt'apl.i:r.un rtcssin rle lrl. Niinca tl6 sliNt-Victon,.cnmmrtrliq.rr6 1:rr.ll rl : ll rntfolt ; D:rgrrcrrc, dehoul,
d'apr'cr te rtrgnerri'otypi tlc U.'fhornJrron' llcssin rlc il' Uuslrrc Jrtrt'l'

Efter Joseph Niåpce's død i 1833

overtager Louis Daguerre hans stol ved

arbejdsbordet.
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Danmarks første
fotoamatør
Den 16. august 1838 ankom gene-

ralkonsul og arkæolog Chr. Tuxen
Falbe (4) til Paris, primært for at
bearbejde sit geografiske materiale
fra sine opmålingerne af Karthago
i Tunis. Han blev i hovedstaden
frem til april 1840 - hvorved han
blev vidne til Louis Daguerre's of-
fentliggørelse af den fotografiske
proces den 19. august 1839. Alle-
rede den 5. januar 1839 afsender
Falbe fra sin bolig i rue Faubourg
Saint Honord et brev, det første i
en række, til kronprins Christian,
den senere Christian VIII, om Da-
guerre's såkaldte "lystegninger".
Brevene fortæller os, i mindste de-
talje, at Falbe er blandt verdens
første daguerreotypister. Hans sto-
re interesse for Daguerre's opfin-
delse lå i dens velegnethed til brug
for hans arbejde som arkæolog og'
kartograf:

"Jeg tænlde paa, hvorledes ieg paa
min Reise i det lrdre Tunis havde
anvendt Tiden til nogle ufuldkomne
Opmaalinger og Afbildninger af
Monumenter, hvis endelige Reen-
tegning har l<ostet mig Jlere Timers
Arbejde under mit allerede lange
Ophold her (d.v.s. Paris). -Med
Hr. Daguerres Apparat havde jeg,
i den Tid Lyset alene tegnede for
mig, kunnet beskiæftige mig med
Observationer for ikkun behøvet at
afuasse Tiden for at faae Pro'
specter og Monumenter fuldl<om-
ment afbildede".

Det næste brev sender Chr. Tuxen
Falbe efter offentliggørelsen i Vi-
denskabernes Akademi i august
1839. Kronprinsen beder Falbe
hurtigst muligt at erhverve en af
disse "lystegninger", helst fra op-
finderens egen hånd. Falbe opsøger
Daguerre, som er aldeles overbe-
byrdet. Falbe tager nu sagen i egen
hånd. Med det til prinsen indkøbte
daguerreotypikamera vil han selv
"aftage" prospekter af Paris, hvil-
ket sker mindre end fire uger efter
processens frigivelse - hermed bli-
ver Falbe Danmarks første fotoa-
matør og beskriver i enkeltheder
sit fotografi ske arbejde:

Kronprins Christian (Chr. WII) tog begejstet imod
modtog Falbe's mange breve.

Den 16. august ankommer Chr. Tuxen Falbe til Paris.
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"Jeg udføne ialt 24 Prwer, hvoraf
adskillige bleve udslenede for at

bruge Pladerne til nye Forsøg. Ud-

førelsen medtager meer nd end
man shtlde troe. Der udfordres en
Ttme til Apparaillets Preparering
og Pladens Polering - 20 Minutter
til loderingen, fra 15 til 30 Minut-
ter til Camera obscura - endelig
Øilcsølv Dampens UdviHing og
Billedets Afvaskning. - Åltsaa to
Timer uberegnet den Tid man bru-
ger for at henbringe og placere
Camera obscura paa Punloet hvor-
fra man vil tage Udsigten".

Falbe beskriver i enkeltheder pro-
cessens forløb, og videre hedder
det:

"Foruden værdien af Pladen, Rarn-
men og Glasset, bør hven Billedes
Belcostning beregnes efier de øwige
mindre udgivter der ere forbundne
dermed; nemlig: Slid paa Ploden
ved mislyklæde Forsøg, destilleret
Vand, lcanet Bomuld, Jod, Qyik-
sølv, samt de med Apparaillets
nødvendige Transport til og Ira
Steder hvor man vil operere, for-
bundne Drild<epenge."

Daguerreotyp ikameraet, som Falbe
gør brug af, ankommer til Den Mi-
litære Højskole på Kongens Nytorv
i begyndelsen af november 1839,
og den 5. november meddeler
kronprins Christian Frederik i et
brev til Falbe, at apparatet er vel
ankommet. Det bliver imidlertid
nødvendigt, i løbet af 1840, at ud-
skifte det planslebne spejl, som le-
veres fra professor Chr. Smidt's
instrumentfirma i Silkegade 46.
Her møder vi to andre amatøtet,
hans kompagnon, J.E.A. Hansen
og en ansat H. Christian Sørensen,
som arbejder intenst med daguer-
reotypiforsøg i etablissementets
gtud.

Det 154-årige døgueweorypil<arnera, irdl<øbt af Julius de Meza

til Den Militære Højsl<ole, lcan ses på Danrnarls Teloilsl<c Mu'
seum i Helsingør.

||IST{}III(JI A ET ||UNCRIPTI{IN

'DES 
PBOOf Uf! tDU

DAGUERREOTYPE
aa Du DteRA886e

PA'I 
"AEUJENNG,

hdtr, ||m & &ru. drår dr lr l4u-l'[ur. nh & lw!! lr&q, d:,, t&

PA N IS.
silsst: r'R0Rtis, til)lrHllns,

årrr * r.r nu., .ll.

nt:l.l,ol lt. l.lllR \ | llli.
F.rrt * rt hrv.ll

re'ie

Den original.e fransl<c udgave.
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Louis Daguerres proces
Forudsætningen for at kunne hånd-
tere og fremstille daguerreotypier
var en udførlig og korrekt brugsan-
visning, s:rmt indkøb af diverse ke-
mikalier. Louis Daguerre havde i
Paris straks efter offentliggørelsen
den 19. august udsendt et lille hef-
to, "Historique et Description des
procddds du Daguerrdotype" (5),
som blev refereret i Handels- og
Industri-Tidendeden 8., 15. og22.

okfoher 1839, og umiddelbart der-
efter den 31. oktober og den 7.og
18. november udgav redaktør G.F.
Ursin i "Nyt Magazin for Kunst-
nere og Haandværkere" en praktisk
beskrivelse med udførlige illustrati-
oner. Hermed er vejen åben for
enhver i Danmark til at nedsætte
sig som daguerreotypist, professio-
nelt eller som amatør.



Danmark på forkant
Major Christian Julius de Meza
(1792-t865), sproglærer ved Den
militære Højskole i l(øbenhavn,
køber yderligere et daguerreotypi-
kamera hos den Parisiske oPtiker
Lerebourg. Hermed befandt der sig

to apparater i Danmark, og allere-
de i januar/februar måned 1840
"aftages" en række billeder. Artil-
lerikaptajn ved Den Militære Høi'
skole J.C. Hoffrnann fotograferer
bl. a. det sneklædte Kgs. NYtorv,
og lærer ved Polyteknisk Lærean-
stalt J. Hellerung optager et billede
af Rosenborg Slot. Desuden bliver
der i overværelse af Bertel Thor-
valdsen optaget et billede af Vor
Frue kirketfun fra PolYteknisk Læ-
reanstalt i Studiestræde. To andre
eksperimenterend e arfiatøter, poly-
teknisk kandidat Peter Faber og
apoteker Jørgen Albert Bech, foto-
graferer Gråbrødre Torv med

Skamstøtten. I betragtning af den
iver, som udfoldes, virker det ejen-
dommeligt, at kronPrins Christian
Frederik, som den 3. december
1839 blev udråbt til Christian VIII,
ikke har ladet sig "aftage" På et

daguerreotypi. Hans store interesse

og beundring for opfindelsen, samt
H.C. Ørsted's løbende orientering,
har tilsyneladende ikke fristet ham
nok. Eller måske var kongen over-
troisk?

Guldsmed Chr. Piil
Den næste person, vi her vil omta-
le som arnatør, er guldsmed Chri-
stian Actonius Theodorus Piil
(1804-1384) fra Århus. Denne me-
get alsidige begavelse betegnes

som guldsmed og kemitYPist.
Christian Piil havde anskaffet sig

beskrivelsen i "Nyt Magasin for
Kunstnere og Haandværkere" -lært
sig kunsten, og den 31. januar
1840 kunne Aarhus Stifutidende
meddele at en optagelse af torvet i
Århus var at båskue på adressen
Farvergade 130. Chr. Piil's status
som amatør er korwarig, han gør
fotografien til en levevej. Han bli-
ver, udover professionel fotograf,
en banebrydende kemist og opfin-
der af kemitypien samt udgiver en
række bøger og skrifter bl.a. "Vei-
ledning for begyndende Photogra-
pher ("Photographisk Haandbog"

1839. tlUt lUlcgcain
J$ 15.
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Torvet i Århus var et beskue'på adressenfarvergade 130'

186l) (6). Daguerreotypiet havde
dog et handikap. Det var et uni-
kum. På denne baggrund ventede
næste fremskridt lige om ttjørnet.
Kombinationen af det negativ/posi-
tive princip, som var vejen frem,
blev dog fuldbyrdet af den engel-
ske selvlærte adelsmand, William
Henry Fox Talbot.

Negativ/positiv proces
Fox Talbot havde siden sin ung-
dom beskæftiget sig med bl.a. fy-
sik og eksperimenteret med at lave
tegninger ved Como søen ved
hjælp af camera obscura. I 1833-
34 lykkedes det at fremstille bille-
der af flade genstande, som blade
og kniplinger på skrivepapir, dyp-
pet i klorsølv, udsat for sollys. Og-
så han arbejdede intenst på at fast-
holde det fotografiske billede. Den
25. januar 1839 udstilledeFox Tal-
bot sine såkaldte fotogeniske bille-
der i Royal Institute i London. Det
blivende, kopierbare negativ på
sølvjodidpapir blev opkaldt efter
dets opfinder, talbotypi senere ka-
lotypi. Talbotypierne savnede dog
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Fox Talbot udgav verdens første bog med indklæbede fotoillustrøtioner.
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daguerreotypiets skarphed og de-
taljrigdom. Den kopierbare metode
blev mest udbredt i England og
Skotland. Fox Talbot udgav ver-
dens første bog med indklæbede
fotoillustrationer "The Pencil of
Nature" (7). Et senere værk "Sun
Pictures in Scotland" solgtes i et
oplag på over 7000 eksemplarer -
desværre havde billederne en ten-
dens til at falme efter nogle måne-
ders forløb. De to processer kon-
kurrerede bravt i 1840'erne. Tiden
begyndte at kræve effektivitet og
hurtighed. Daguerreotypiprocessen
var og blev for besværlig, kostbar

og uhåndterlig. Mange ivrige ama-
tører, særlig i England og Fran-
krig, kastede deres kærlighed på
kalotypien. De foretrukne motiver
var portrætter, landskaber og i
særdeleshed arkitektur. En anden
fotografisk mulighed var at anven-
de glas, som det bærende materia-
le. Ni6pce havde giort det i 1822,
Sir John Herschel frembragte i
1839 det første bevarede fotografi
på en glasplade med en diameter
på 6,3 cm, som Talbot havde kaldt
en genistreg. Ni fu senere i 1848
lykkedes det en fætter til Ni6pce,
Abel Ni6pce de Saint-Victor at gy-
de en glasplade med albumin (æg-
gehvide) iblandet jodkalium og
giort lysfølsom i en sur sølvnitrat-
opløsning. Pladen var langsom (lav
lysfølsomhed) og selvfølgelig gen-
nemskinnelig, men billedet var ne-
gatiW og skulle kopieres på papir,
- eller være underbelyst og betrag-
tes i mod en mørk baggrund, hvor-
ved billedet kan ses positivt (amfi-
typi). Fra 1849 fremstillede bdr.
Friedrich og Wilhelm Langenheim,
slægtninge til Vilhelm Voigtlånder,
i Philadelphia positive glasbilleder,
diapositiver efter Nidpce St. Vic-
tors proces, på æggehvideplader.
Den første fremvisning af fotogra-
fiske diapositiver fandt sted i 1851,
ved en udstilling i Krystalpaladset
i London. Metoden kaldte de "Hy-
alotypi". Der var tale om positive
kopier på glas efter negativer på
glas (Ni6pcotypier). På dene tids-
punkt arbejdedes der overalt i ver-

Daguerreotypi-knmerø 19x19 cm. Franskfabril<nt. Ukomplet udser, ca. 1848.

den på nye og bedre fotografiske
metoder, og det blev en ukendt
London-billedhugger og fotoama-
tør, som virkelig formåede at revo-
lutionere den fotografiske proces.

I
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Komplet daguerreotypiudstyrfremstillet af Lårebours, Paris ca. 1840. Har tilhørt Gaudin.

Daguerreotypilcamera til 1LxI3 crn plader. Spritlampe,la,il<sølufremlcalderknsse,
pladeholder samt l<cmilcnlier. Ul<omplet udstyr, ca. 1843.

Et daguerreotypilcamerø til helpladeformat
l<ostede i Paris SOOfranc, ca. lcr.n.m.

Et daguerreotypi qfra7et af Louis
Daguerre kostede 120franc, ca. 3.50O.

En almindelig pariserfotograf tog 25 franc,
ca. lcr. 7æ.

Et daguerceotypil<amera til Uø pladeformat
(7x10 cm) l<ostede i lMi %)franc,
ca. lcr. 2.5æ.

Mads Alstrup tog 5 rdl, ca. kr. 4æ.

I Tivoli var prisen i 1843 4 rdl, ca. kr. 3OO.



Daguerreotypi-lcamera 7,5x10 cm. C.A. von Steinheil.
Objelaiv I:4. Forblænde ca. 1840.

Træl<amera med messingfatning. Sarnme We som
Fox Talbot anvendte. Ca. 1835-39.

Daguerreorypit<amera, bordmodel. Petzvøl-obi'

Har tilhønfysilæren Smetanq. Ca. 1842'
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Objelaiv: Darlo, Paris, ca. 1845.



1850-1859 o

DE VADE PLADERS TID

Glasnegativet
Først tilskæres et stykke glas til
vådpladekameraets størrelse. Glas-
set renses og poleres grundigt. Den
klæbrige kol lodiumopløsning gydes
ud over pladen i et jævnt lag I
mørkekammeret, stationært eller
medbragt, gennemvædes pladen i
flere minutter med en sølvnitrat-
opløsning, herefter anbringes pla-
den i en lystæt kassette - før den
bringes hen til kameraet. Ekspone-
ringstiden var som regel imellem
30 sekunder op til flere minutter
ved lille blænde. Pladen føres til-
bage til mørkekammeret, hvor en
fremkaldervæske bestående af gal-
lussyre hældes over pladen. Lang-
somt toner billedet frem, og efter
endt fremkaldelse skylles i vand.
Der fikseres i natriumthiosulfat
skylles og tørres over en svag
flamme. Til sidst ferniseres pladen.
Alt dette måtte ske indenfor 15-20
minutter.

./.

Kollodium-processen
Det engelske imperium eksPande-
rede ud over alle grænser. Indu-
strialiseringen nåede nye højde-
punkter med bl.a. verdensudstil-
lingen i London 1851. Samme fu
præsenterede den engelske billed-
hugger og fotograf Frederick Scott
Archer en ny og mere avanceret
teknik: kollodium-processen. Som
en stormvind besejrede den verden
og blev en hel generations praktisk
anvendelige fotografiske metode.
Udgangspunktet var som sagt det
klæbrige stof kollodium, skydebo-
muld (nitrocellulose), opløst i en
blanding af alkohol og æter, gydt
på glasplade. Metoden var en sen-
sation, men arbejdsgangen var om-
stændelig, besværlig og langsom.
Resultaterne tlotte. Billederne blev
næsten lige så skarpe og detajlrige
som daguerreotypierne. Med €t
slag var daguerreotypien, kalotypi-
en og de andre metoder forældet.
Vådpl adeprocessen ku nne praktise-
res på to måder: man fremkaldte
en plade som negativ, hvorefter
man kunne fremstille kopier på
klorsølvpapir, præcis som ved ka-
lotypiprocessen og nidpcotypipro-
cessen, eller man kunne anvende
den negative plade direkte som po-
sitiv. Pladen anbragtes på sortmalet
baggrund, fløjl eller papir, meto-
den kaldes ambrotypi, og er uni-
kum. Det var også muligt at an-
bringe den følsomme hinde på
sortlakeret jernblik, resultatet kal-
des ferrotypi. Hvor besværligt det
var at arbejde med kollodium, skal
vi forsøge at give et billede af.

Aftryk
I mørkekammeret anbringes et ark
papir belagt med albumin tilsat
kogsalt, den belagte side anbringes
i en skål med en sensibiliserings-
opløsning af sølvnitrat. Tørres og
anvendes umiddelbart. Papiret læg-
ges bag negativet i en kopiramme
og stilles frem i sollys indtil et
purpursort billede er dannet. Af-
trykket skylles og tones i guldklo-
rid. Herved bliver billedet mørke-
brunt. Til sidst fikseres, skylles og
tørres. Vådpladeteknikken blev
mest anvendt af fagfotografer til
langt ind i 1880'erne, men måtte
endelig vige pladsen for næste ud-
viklingstrin, den tørre bromsølvge-
latineplade. Det store amatørgen-
nembrud lod vente på sig!

plastero, og fds stadig på apotel<ct.

;
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Den tytaJlydende l<otlodium lcendes også som 'flyderd.e



0r. Gorcnfcn llro 214.

@n uig $lliunm.
Gftcr TbotograpDi i €piritusbelgcning.

l0

Damen: Nej, du kan tro Nej! Jeg sltal inte vcere saa gal at slaa de søde Tysl<cre thi"l'
Gtd - (hutt<erd.e), min salig Mand var Tyslccr - en rigtig Vildtyslccr - Gud - sildccn et

SI*S han havde.

Herren: Schhn! Madame! De er Gtdforbande mig et prægtigt Fruentimmer. Og det alt'
sammen for den døde Tyttn Mands slEld - sandt for Dyden! Han slcal Leve - Hans Sl<øal!

Fotoamatøren i Danmark
Den billedglade digter H.C. An-
dersen var straks fra begyndelsen
meget interesseret i fotografiet (8).
Portrætbilledet, som han kaldte
"Sjælens og Fysiognomiens Spejl"
havde hans særlige bevågenhed.
Men han, som var en dreven sil-
huetklipper, giver sig aldrig i kast
med et fotografiapparat, måske
hans spirituelle gemyt forbød ham
at beskæftige sig med noget så jor-
disk? Derimod har vi glæde af de
mange breve til og fra H.C. An-
dersen, som giver os et indblik i
hans syn på den fotografiske tek-
nik. I et brev til Henriette Collin
fra den 3. august 1860 hedder det
bl.a.:
"De vil faae det at see; det er det
eneste Ponræt min Forfængelighed
ønslcer gaaer over til Efterverde'
nen. Hvo de unge Damer da ville
sige: "At han iklce blev gift?!"

I øvrigt blev H.C. Andersen foto-
graferet mere end 160 gange. En
anden vigtig informationskilde er
den før omtalte breweksling mel-
lem Christian Tuxen Falbe og
prins Christian Frederik (Christian
VIII) og H. C. Ørsted. Det er me-
get sparsomt med skriftlige vidnes-
byrd om, hvorledes amatøren måtte
erhverve sig viden samt anskaffe
sig de tornødne instrumenter og

kemikalier. I København viu man
henvist til apotekerhandlen eller
materialisten f.eks. Hr. Grosserer
Lorertz Heckscher, Østergade Nr.
49, og hos Hr. Porcellainshandler
Christiansen, Hjørnet af Amager-
torv og store Kjøbmagergade. Fo-
toamatøren kunne også blive hen-
vist til en nærmere angivet apote-
ker i Wien. Ugebladet "Illustreret
Magasin" dateret København den
25. feb. 1854 meddeler følgende:

"Man har anmodet os om at med-
dele de nyere Fremslcridt i "Kaloty-
pien", navnlig den eller de be-
qvemmeste Maader at tilberede Pa-
pir paa i stedet for de forsølvede.
Kobberplader e.c. Vi skulde gjerne
have imødel<ommet Ønslæt, dersom
vi ikl<z antoge, at noget nogenlunde
Fuldstændigt om denne Gjenstand
ildrc lcan interessere Størstedelen af
vore l-æsere, og denil maa dog ta-
ges vigtigt Hensyn. Men henil
I<ommer den Omstændighed, at
man henillands vanskclig lcnn faa
Apparater, selv de chemisl<e Præ-
parater erholdes ildæ lettelig fra
Apothel<er eller Materialister. Vi
maa derfor nøies med at henvise
Vedlrommende til de Slrifter, der
er udl<omne om Photographien og
af det hele store Repertoire navnlig
(maaslrc foruden det i Norge ud-
Icomne temmelig tilbageholdne
Sk tfr) (9), give Anviisning paa

13
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Sbeuer i fl8ien' 
brtins;DøtwbFotanscøtt

"Repertorium der Photographi" af
A. Manin k.k. Custos ved det
Polytechnislce Instituts Bibliothek i
Wien, der tillige har meddelt det
Vigtigste af Photographiens Line-
ratur, Pris-Tarif angaaende Ap-
parater osv. Forwrigt faaes de til
Photo graphier p aa P apir nødvendi-
ge Præparater bedst hos Apothelær
Joseph Theyer i Wien. "

I Christian A. Piil's før omtalte
"Photographisk Haandbog" fra
1861 gengives prisblade ffu såvel
Alfred Benzon, Østergade 18. Kø-
benhavn, som Julius Jacobsen,
Bredgade 12. København. Prisen
for et helplade-daguerreotyp ikame-
ra er 26 Rd.

nser pr, Lomp
ofaf

årtikler tll Fremstilling af Ll'sbill
bor

Ålted Benzon,
Kjobenhavo. Østergade 18.

Dl I t

Aeober. obsolur (Tl. m. 13 Uc. 60 ,3) . . . ... ' 64 I Pd.
Aetsleli....\ '16iUc.
Ået*aålro' .,, , ,20
alcohoi. absolut, {Tl. m. 14 Uc. å6,3) ..... " 56
Å,lug. bræadt " t32
Årrosroor ',t , i48
Årpbalt. udrogt. - , i48

-Ferai.r. scc Feruis. I

Benzol eller Bcaru ' :64
Ite3nkkgt' 32 /3 reaset , ' | 48
Bomuld åiq reaset (PL,. rned { Pd.84 E)'. .. 1 ,71
Bors-are rGl. med 2 Uc. 90 [. a Uc. 32 3l . 1 ;16
Broo r'!1. nl. 1 Uc. 56 ,3) . . i ' ,48

- 
-å.ornoaruo (Gl. a.2 Dr. 18 B) ..,,, iå6

- -r!'ggnilr , . t'40

- 
.Cadraium (Gl. q. 2 Dr. 16 ,3) . 'i I eg

- -Jen tGl. m. 1 Dr. 14,3). .'.'.... -.,1 ' i80

- -Eeiiua tGl. u. 2 Dr. 11 3)......., ' 40

- 
.Edh (Gl.' n. 1 Unc. 52 :3) . . . , , *O

--zint . 1,,
Bromorbro .,!l'

.Fluidum r :64
Bnrulrtoca. pulvcnscrct . ,, , ,10
q636i,,nnst,l .,..,1 ,'+O
Chlor-Balnrn (GL n. I Uc. 12,3) . . . . . . ., " 48hlor-Bar.vrrn (GL rn. I Uc. 12,i) . . . . . . ., " 48

- -Brom tII. q. I Dr. 94 "3) 1 32
-K^lk (Gl..a. 1 Uc. 60 ,3) o ,48

Julius Jacobsen'
BredErde -f r. l3 i IfJitbenhlvn'

er sædse lbrsvoet ned eliemævut€ til

PhotograPhieo

henbørende Gjenstande til bost'oiede friser'

BemærkninEer,

Obiectiver ere i cænætelde Focegleisc kus oær'at de

aobetbledc og gaogba,rc Sorter. Desude! er Pår Lagerel

ieste' gode Op'"illeres Arbeider repræseutcredc og foredaoes

1" ildtil 6" Ligdsestorrelse.

Ca,mere obrcurg. heves decls ai fraash labrikat. for'

idet af YaisodCelræ. deels ar dansir Fabrikat. af )Iaboqnt'

Fonrden de paa lageret ræreqcie Couslructioner. udfores

sas<is,nle, som sarrlili, oDgl"es.

-å,f Balaner, Indfabinger etc- 6ndec her kun uænt

meest couraute Soner. En fuldstændigere

i mi.o Priis-Couraot. som grar,is udlevereg pas forleugencie.

Iltleabver Ordrer udfores ood Posttbrskud. lgoseodeise

Contaoter. eller å-svrisnug prr berværende go<ie Firmaer'

lnbailage bereg;oes billigl og bliver red Retaumerug

jon, dog kua naar saslme er i aldeles ubesicadiget

jullns Jaoobsen,
tsredg'de 1!.

Pd.
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Dr.
Uo.

p,l

Uc.
Pd.
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På rejse

De mere velbeslåede fotoamatører begyndte i midten af 1-!50'erne at drag"- 4 i
verden for at beslcrivd naturens undere. At det var besværligt og anstrengende be'
tød mindre.

15



:

--. 5 - -1'-1:'t-

l.: ;-'- -(_

-.q-4i-:+
-. --=

Efter en qnstrengende klatretur var der,blot,tilb-age: at op-still.e lcarneraet,

ål<sponeringsurei, vente på solen, og ellers holde tungen lige i munden!



Udstyr for manden som drog på langfart.

"Vecuna"- et ideelt rejsel<amera, indrettet som
mørkcl<nmmer.

-- 3.=-

Det var få amatører, som gøv sig i kast med et sådant
udttyr.

-=
S
]t... r

Udsryret med paraply, stativ, høj hat og knmerø.



På rejse
Kol lodiumpl ad ens store opløsnings-
evne og kontrast overvandt den be-
sværlige metode. Der blev hurtigt
brug tbr store formater og store
kameraer. Ganske få rejselystne
amatører drog ud tbr at dolanmen-
tere deres oplevelser, som regel i
forbindelse med emigration, en så-

dan var Peter Schorup (1838-
1887). I Australien og New Zea-
land optog han nogle meget smuk-
ke kollodiumoptagelser, hvoraf 11

stk. befinder sig på Det kgl. Bib-
liotek. Andre anratører greb chan-
cen, og nedsatte sig som professio-
nelle fotografer - visitkortfoto-ma-
nien var startet (10), og det blev
muligt fbr menigmand at blive fo-
tograferet til en billig penge. I Kø-
benhavn var der over 100 fotogra-
fer i midten af 1860'erne. Disse
havde behov for vejledning og vi-
den, hvilket førte til den første
danske oversæffelse af en håndbog
i 1865.

Et af Peter Schorup's smukJ<c

begyndelsen af 7 860' erne.

tandsl<nbsbilleder fra New 7æøland optaget på våd l<ollodiumplade i

vnlhg: Dct Kgl, xfålta,ck-

Rej s el<amera med l<ns s etter.

I
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Amatørens bibel
Bogen var skrevet af L.G. Kleffel
og oversat af Th. Kaysen - tysk
grundighed, præcision og mange
ord - ikke mindst dens titel:

"Fuldstændig Veiledning i pralaisk
Fotografi, grurtdet paa de nyeste
Erfaringer o g Forbedringer, tilli ge-
med en udførlig ffiandling om Ste'
reosl<opi og Panotypi, for Fotogra-
fer og til SELVUNDERVIISMNG
letfanelig fremstillet. " (ll)

I en dugfrisk indledning giver for-
fatteren amatøren en lille erindring
med på vejen:

"Da Daguerre i Paris for ca. 25
Aar siden giorde sin store Opda-
gelse, blev vi nysgierrige,og over-
raslæde; men vi anede dengang
endnu ild(e, hvill<en stor l{ytte den-
ne Opdagelse vilde have for Ver-
den. Nutildags gives der.fra Nord-
pot tit Sydpol og fra Øst til Vest
næppe noget sted paa Jorden,
hvorhen Fotografien iLlre er trængt
med sit nye Lys, og der findes vist-
nok htn fa:a Byer af en Smule Be-
tydning, hvor den il<læ har taget
fast Sæde, udwes praloisk og er
bleven til en rig Erhvervskilde. Om
ogsaa l,{ysgenigheden er forsvun-
den, saa har dog Beundringen over
det, som den virkcr og frembrin-
g€r, il(l(e alene vedligeholdt sig,
men er stedse i Tiltagende. Spore-
ne af Generationer, der for længe
siden ere forsvundne fra Jordover-
fladen, blive ved den fremstillede
for von Øie i deres hele Storhed
og Herlighed og i de mindste og
nøiagtigste Details, og for en
yderst ringe Udgtfr ere vi i Stard
til at forslenffe os i Hjemmet i tro
Billeder af alle Jordens Kunstskntte
og Naturskjønheder. "

Hidtil havde amatøren været nød-
saget til at kunne mestre enten
tysk, engelsk eller fransk for at få
et indblik i den fotografiske ver-
den. Kleffels bog på over 200 sider
blev som en bibel for den første
generation af amatørfotografer.

Titelblad.

-æ----
Landsl<abs - o I portrætknmera l<onstrueret

Petzval og udføtt af C. Diazler, Wien.

'.1.

i:5.
5l

prnktisf Hotogrilfi,
gnrndet paa de nyerte Erfaringst og Forbedringer,

't- ;;::' -l o 't " "i'
lillig66d #udfdig,\fliudling om

'/ 
Stcrcoøhopi og pcnotjpi,

frr Fotrrnl'cr o3 tll lhlrrrdcrllrrltg htfrttrllg franrtlltct

ef

L. c. |lloffGl.

Oretret eftcr Onginrlenr fcrne Oplrg
. rcd

ll. Kryrco.

f,ldohrn.
Udgiveo og forlrgt rf Orcrrlttarcn.

l illdt.a C Gildn?. Uoltrttl.ri.
l86tt.
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Et ægtepars jæiles glæder i mørlcel<nmmeret.

Glideboxlcamera for l<oll.odiumplader. Ross, Lordon.
Objeloiv: Andrew Ross. Ca. 1850.

Ell.er maslcc foretrak man ensomheden.

Chambre Automatique De Bertsch 6x6 crn til kollodiumplader.
Objelaiv: ftx-focus. Kameraet udførr i messing. Ca. 1860.
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Vådpladel<amera 8x10 cm.

Ca. 1855.

Objelaiv: Lerebours, Paris.

Fro. 10.-BOX PI{OTOGRAPIIIC TDN'r.

En mere avanceret sammenklappelig amøtørudgave.Et fil<st mørl<cl<ammer, hvor pladsen er kneben.
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For Fotogrnfcr.

Kemiske Præparater og PaPiler
fra '

Ir. lJvedes Laboratorlum.
Kjebenhavn, Væterbro.

Ålcobol, absolut Pr' ru'
Bomuld
Brom, med Glas Pr. Unze

Bronrammonium .

Bromcadmium ..,.
Cerat Pr- Glas

0hlorurau Pr. linze

0i!ronsyre
Collotlium, { oto Pr' Pd-

2 oio

joderet uegativ.
positir

Universal, Herm. Ohms

Cyankalium
Destitleret Yand . Pr' Pot

Eddilesyre
lis-0rysL

Eddilesuurt ltauou 
il;'.;.*., : : : . . :

GluldtrlSo.
Ohlorguld, I Grao uden Glas 65 S\. ' . . pr. Lure

lJhlorguldlalium. I Gram udar Glas 86 Sk.

Chlorgulduatrium, I Graur uden Glas {5 S\-

Gallussyre
Garresyre
Guouti, hrid u'ab. Pr- Pd.

Jeruritriol, reeot
med storlsuur Arumnuia\

Jod, dobbelt sullimcret . . pr. Lnze

Jodammoniun
Jodlalium
Jodcad.mium

Avertissementer.
D'berrer fotografers opmærhsomhed henleiles på

anilinfarver af Dr. E. Jacobsen,
Fesslers sarisle albuninpapir og på

Dye hurtigvirhende enSelshe objectlver
hos 

Fr. creutzberg & comp.
Østergade l{r.44, lste Sal

i {iobenhavn.

Chcricalicr, prtpuGrcda Plpircrr' dpplntcre

rJtttiltaYlt. _

Trylt bc.(i .Fcrrlcr t"Go.r..

rtt3.

' Avertiggononhrr .

Albuminpapir tlo L. Tyede's Fabrik sælgos til
l'abrikpris, og forsendes moil Postforekud til Provind-

.:

il Th. Lose & Co.
Krcnprindrenegade Nr. 5.

I8& Priser m.m.

Conditioner og Bemærhingnn
KJ gB Ell H AY tl,

lager og Udselg en gros & en ddtail

af allc til

PHO:TOERAPHIETE

SL
å2
.lS

{s
{b
åri

{U

32

E

I]
b0

, 

,:,

55

2

3!
åd
:2
{E

at

{u
:!*

20

{u
{6
55

t5

Rd.

tt

t

t,

H.rne.

UDSALG I KJøBENHAVN
af slls

Albuminpapir fra
I'lbrikpris, og forsenileg
8ertre.

L.. Tvede's Fabrik sælges til
mod Postforskud til hoYind'

Th. Lose & Co.
Krooprindsenagade Nr. i.

fotografiske Artikler
0stergailes ilaterialhandel, l.

' ilr. l8 i Kjæderen. HLf
ATTEI{

.,lgÅer forelobig een gln,.{ mlnedlig. $enere tierc, og Loeter | }r ^J donsk (l I rdl. ovensk, eller 46 p nonk) i qiar'lrlet, om-
lnrtningerne ilrcr.egnede. I D onmerl Lrn Alfcn bestillee pl
rlle kgl. posthuae og brevsamlings-Lontorcr ssmt hos enhver bog-
brndler, i Sveri,g. Norse oe !.inlond licelederhog boshend-
irrne. Hr. bogliandlei Wi|heln Prior, s-t. Kjøbmage{a.lelS
trl Porcellænsfabrilrn i Kj øbe n h sv D r er hovedlomoissionær.

Pet. Chn Koch,
redeLtor og udgiver gf Alfen

1 lomt fotognf i Kjøbenhsrn"

ss
UDSALC I KJØBENHAVN

af slle

fotografiske Artikler' 
,0stergaiiles Urterialhrndel'

Nr. 18 I lljæderen.
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Amatørfotografen Israel Berendt Melchior

Den t'fødtett amatørfotograf

En af de amatørfotografer som
giorde sig bemærket var civilinge-
niør I.B. Melchior, bedst kendt
som ophavsmanden til en serie
fremragende stereoskopbilleder af
H.C. Andersen optaget i årene
1866-68. Den ivrige amatørfoto-
graf rejste land og rige rundt, og
optog nogle fine topografiske bil-
leder af byer som Hobro, Vejle,

Isrqel Berendt Melchior fotograferet i
Hatnborg 1867. Sarnling A.T. Mørch.

Venstre siCe af stereooptagelse. 1862.

Viborg og Roskilde. I.B.M. præ-
senteres i denne sammenhæng
med nogle hidtil ukendte privatop-
tagelser, som viser amatørfotogra-
fen vove sig ind på den professi-
onelles gebet. I.B. Melchior for-
blev amatørfotograf, men har sik-
kert haft megen glæde af sin hob-
by - eftertiden er ham stor tak
skyldig for de spontane og beskri-
vende H.C. Andersen fotografier.

S elsl<nb eli g s ammenl<oms t.
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Moritz og Donhea Melchior. Venstre side af en stereooptagelse. 1862.

bnllng: Andtew Døuttøut

H.C. Andersen l.æser højtforfamilien Melchior's børn.på landstedet Rolighed. Stereoopt. fra 1867.
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De tørre pladers tid
Et soniment af udenlandslcc glaspladeæslcer.

Amatørfotografiens
gennembrud
Kollodium blev afløst af gelatine
(husblas). Den engelske læge Ri-
chard Maddox beskrev i 1871 sit
forsøg med dette nye bindemiddel
som resulterede i et endeligt gen-
nembrud for amatørfotografien. I
slutningen af 1870'erne var den
tørre plade en realitet. Industrien
fulgte hurtigt behovet op, og inden
længe kunne man i de mange nye
fotoforretninger købe twplader i
alle mulige formater. Tilsvarende
fotografiapparater med mere lys-
stærke objektiver blev produceret.
Eksponeringstiden kom ned på ca.

Ll25 sekund d.v.s. man blev i
stand til at optage øjebliksbilleder.
Det blev også muligt at købe fær-
digl avet bromsølvpapir.

Orto- og pankromatiske
plader
Daguerreotypi-, kalotypi- og kollo-
diumprocesserne har til fælles, at

de væsentligt påvirkes af blåt og
violet lys, men er blinde for grønt,
gult og rødt lys. Menneskets øje
har det på en ganske anden måde.

Øjet pbvirkes stærkest af gulgrønt,
lysfølsomheden aftager både i ret-
ning mod gult og rødt, og henimod
grønt, blåt og violet. Resultatet er,
at alle de nævnte plader afriger i
tonværdier. Blåt og violet, der sY-

nes mørke for øjet, bliver ved oP-

tagelse på disse plader i den positi-
ve kopi gengivet lysere end de blå
og violette. Dette problem lYkke-
des det den tyske kemiker Her-
mann Wilhelm Vogel i 1873 at af'
hjælpe. Pladen blev dyppet i en

opløsning af farvestof, som farvede
de lysføl somme bromsølvkrystaller
uden at farve bindemidlet, gelati-
nen. Dette giorde, at pladen blev
følsom for gulgrønt lys og bevare-
de sin blåfølsomhed. Pladerne blev
kaldt "orthokromatiske" og kom i
handelen i 1882. I 1906 kom de
første "pankromatiske" plader og
film på markedet. De var yderlige-

re giort tblsomme fbr rødt lys og
var sålecles følsomme for hele det
synlige spektrum. Ved visse opta-
gelser korrigerede nran yderligere
vecl at anvende et gulfilter. Det
næste skriclt måtte være at gengive
ikke hlot tonværdierne, men også
motivets fan'er.

To be opened and worked ln ABSOLUTE DAR(NESS.

@rubw@Rp @

25" ås"åEF D

PAN|GMR@Nfi.trMTG
P&Æ\æBS

ILFORD
r DOZEfT

lOr4

LTMITED, TLFORD, LONDON. 
I

GLASS

723tc,
MADE IN ENGLAND
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Brugsanwisning for
Haka-Expometer

Model I
Blendesystemer

tunling

I 1918 fik fotoamøtøren ea hiq|p:lyle- hdttd^ ida en
t<emisk iysnkter HAKA EXPOMETER lro* p4 marlcc'
det. Sysiemet er, at en lille del of 

"n 
skive selvtonende

fotupåpir udsættesfor lyset, der hvor man vilfotografe--re. 
Uåfra den tid, da tager at tgn:g dqte-pap.ir svaren'

de til ån fast prøve, kan rkn erdelige belysningstid ttd'
re7nes. brugsanvisningen giver et indblik i tidens be-
tubr med lyimåling, og aei imponerende ud.valg ifoto'
grafisl<c film og plader.

. r Rcform 12r
r Ultre-Refornr 17

'ElLo, Ultrrrapid l?
r Ultnrepid, antibelcret ll
r Ultrtrepid, fervcupl. . . . 10.
r Ultrerapid, fen'et og eutih. f{

Eorigo, FilmpehLe l?
. Rullclilm l?

Errtcc, gul Etikctlc l6s
r lille EtiLcttc l?
r hvid Etikctte l$r

Glock, Fidclitu-Plade l{
r Bonr-Plrdc .. 14

Goerz, PelLetilur . 16.
r Rullefilnr 161

Guillcoiaot, Rgdio-Broo 18,
r Rrdio.Eclelr . .' 20

Heulf, Flevin 161
r Momcut (crfrenpid) l?
r Dlomcut ortoLroqrtirL . l?
r ortoLroo., aotihrleret. . ll
r Ultnregid 20

HcnL.. bl.8 Etilcttc l{
r Trcburd Pladc ll
r rod EtiLcttc 17
r Spcctro-Pl8dc 1?

. Hcrzka, Spectro-Velar l?
r Vclar-Pladc l?

Ilcrzog, Clrromodux 16r
r llxtrr-Rrpid . l?
' Jothe r (Rrpld) 16r
r Jotbr b (ortolroru.) 14
r Jotbe c (orto-entih.) l{
r Nornrel 1{
r Prcstopleu-Fitopakl,c . t?
r Rclorur I I
r Ultrr-Rapld 18r

Hofmao, Plaufilur Edwrrd 1?

for elle

D

l
t
I
t
D

Leuger,
I

I

I

I

t{
1{
li
ll
12r
14
130
t7
t4
1?
l?
lgl
lgr
19.
1?
lbl
t7
lE.
l6l
l6&
l6r
la
16.
l0r
l6l
t2l
l8r
t7
t2l
l6r
1l
ll
l6r
l6r
t?..
l6r
16.
ll
lg.
l2r
t{
l2r
12.
126

18.
t8'
12.
er

t{
12r
l2l

I.u.:riårc, Autokroupledc . " Auto
' blea 16r, Pakkclilt!. . , lErr Rullcfilm lglr Zigor lE.r violet glr

M.:tcr, Ertrr Rrpid l?gcwOholich lt
Mirrrorg, blEr Etihcttc 16.

' blaa eltibelcrct
r bler ortoLromrtitl . . . la. bha, orto-ettibelcrct.. . llr Film 16rr gul Etikctte l2|.r Ultn Etilettc t?Mcno,Corool . . ll.r Dogpelrcbicbt . 16rr Ertfirrpid .. l?'r Iopcrid ..:. flr Orto-entibdcrct . ll!r Pcrfcctol l{
' Ultn l8r

M8ucbuer Rctonn lgr
Perutz, Antihelo llr Bromcsslv... 16rr Pcrorlo, rod. llr Pcrorto, tsao . . l0rr Pcnculo :...l1r Pcnento tf. I Sclv Eociu lg.
Prcmo, Irilmpdclc ll
- r- Filorpallc-Spced, Ertpr.pid 16r
Sacbr, Ertrerapid . .-. 16rr Frrret lar rntibelcrct. . li.r rotibrlcrctcFervcr ... ll
Sigurd, ellc Sorter 16r
Schhu8ncr, blre Erilcttc l?r gul Etil.cttcr gul Mouclt Itr Inelo lb.r ortokrooetirtr l$r r.od Etikettc lgrr Viridi!......1?

r Viridin-Indo l?Dr StocL, Ertre-Repid . l?r gew6hnl. Eorubion ll
Taibot, Ertrt rcnritivc . . . . . t?
Ungcr& Hoflurenn, Kroruo . . . l?r Normd .' . . ll
Wtrtcndorp&Wehneq rod 18.r gron ll. , ' kulort,. . 17
Wiphot, Ertrerepld lar furvet llr urtihalcrct . la

r ortokronr, rutihalerct . . l2rr Ultre .....1)

Man rogcr i cttcrfclgcndc lrortcgrrclsc
Folsourhedsounnrcr€t lor rlen Filru ellcr
l'ladc men brugcr.
Agfr, Chromo l?

r Chronro-Iroler ll.
r Chromo.lcompid l','
' Extrs-Rrpid l?
r Filurpekkcr. ., . . l;,i
' lrolrr l:r'
r lsonpid 1:
r Orto Isoler . l'l'
r Rulltilm .. .lfrr
r Spczial ... 1år

Aokcr, Brrndt & Wildc. . lf,r
Apollq Elitc. . 1?

r Elitcviolat,.. r. i. 2U
Autocbrom-Pleder (Lumiårc) . . Auto
Bryer, Filmpekker . l5r

r Rullcfilm ll.'
Bcrolinr, Lradshrbrpledc . . . 12r

r ortolrosretidl f4
r Ultre-Rccord. K le'r
r Ultre-Record, W l?

Colorir, blar Etikcttc lt'
r gul Etilctt ortokrom. . 1l
r , gul Etikcttc rntihalcret . l!,r
r rod Etikcttc ltt

Eertmau, E. R. Pladcr . 11
r ortho Pledcr lrz.
r R. Plrdcr. 12å
r S. S. Plrdcr l?
' S. U, R. Philcr ltr
r Seed 26 Pleder l'z'
r Sced 2? Phdcr l.l
r Sccd Ortho. . 126

Eircnfrcrgcr, Ertn-Rrpid lt
I Farvcr....., ll
r Orto-antibrlcret..It

.t7

.t{

. llr

. 10..0.

.U

Efter at man p1a Forsiden ef. denne Brugsauvisning
har fuudet det for Pladen eller Filmen opf6rte, F6lsom-
hedstal (se Anmækningen ved Begyndelsesieksten til om-
staaendc Plade og Filme Fdlsomhedsfortegnelgie), tager
man rl{akar Erp6mcteret i Haanden. D;roåi'såttes
den paa den midterste Shela anbragte fremstaaende ekra-
verede Pil mod det fundne Føbalnhedstel, slaledes at
den skreverdde Pil dækker FølsomhedstaUet. Ved Auto-
krompladers ættcs Pileu paa Auto.

Paa Expometerets Bageidc a6ger man dernæst det
afkortede Ord for Optagelsens Art (man bemæker sig.det
efkortedc Ord sour Sky-Fjærn-straud etc.) For Indeuådrs-
Optagelser gælder Ordet rMdrkr.

-MaaliDgen af Lyset sker pa8 f6lgeude Maade. Man
holder Exporueteret viukelret paa Lyiet, som belyscr dcu



Sølvmedaille i Malmø 1896, Paris 1900, Dansk'foto$afisk Foreninf 1901.

EMULSIONSPLADER,,EXTRA RAPID"
FRA

\1øb en havns E m u I slo nppla d efa b ri k
Budtz Miillers Efte fiølgere

I M. Abrahamsen og P. Steenbrd

KJøBENHAVN, K.

l Dusin Nn n
Æ.sken maa kun aabfi-e3 illf øftkkamlTter. A pråserveFde la Lumiåre etde l'Humidi

i.|uavzSrtr



HEIPO plader blev lanceret af 'HElnrich & POulsen", Kbh'

ballng: Døntwb Fotqn*selrr.tl-

I Danmark var der kunfåfabrilcl<cr, somf'remstilledefotografislcc glasplader. Enlcclte importører

fik sat deres firmømærl<c på æsl<crne, men tysl<e, engelskc og ameril<nnsl<c glasplader dominerede.

'"O r t b'o k r o m a t i s k
..

9 x72
' Hefnia
PIaden

.-{}ai-r-

K. Storm-fetersen
lotognid. SDcclrltoræfrr

Noncvoldgrdc 6t Kobenhevn K



F orslrclli g e pris elcs empl.er på foto-plader.

for A m ateu rfotografer.

l-lrtc Nr. C --
-ffEBitr|nlr

Pladeprisliste.
(Fritblivende).

!. Porcrlo.R,

l. 8pcohl Pt
10. Brh. Rrl
ll. Dlrparlh
12 Pholoocl
ll, Rdnlt"n

t. Oroi;la.l Oith^
I i..8ct.

lr. Aillb.lo Vlohl lt-
tb- AtrtlhrlDBr.oD. tt-

I | | l. Votcl Obcmelbt tllb.t I
I l I Baaln Orlho tt-tl.6oh. I

| !. porcrro.Rotr orth. I I 6' Poæbreno A I

p.mr, 
| ; lffii'.p1r{il l;, ;.;il:ri,e | 

".#m;-:il, 
I r,r,

I lå' BlåiflX;1",.. lr-'enttrtoo.oD't'- | 
t-t'L{ll.,ff,Ui*"r, 

I

I 
n. Rrntrcn 

| | 
e. iJe"iiiiri- ';_.;.:. 

I

4,5x0
,t4,5 x 10,

6x9
6x13

6,5x9

1,55

3,15 extra tyndl
2,25

2,95

225

1,65

2,45 exlra tyndl
2,50

325
2,50

2,00

3,15

1,45

2.25

8,2 x 10,

8,2 x 82
8,5 x l0
8,5 x 17

9x9
9x12

3,15

2.30

3,15

5,20

2.95

3,60

3,45

3,60

3,45

5.65

325
4,t 5 5,00

4,20

3,00

9x14
9x18

l0x15
10,2 x t2

12x16
13x18

4,30

520
5,05

4,30

5,60

7,00

49s
5,65

5,40

485
6,t0
7,65

6,75

6,10
7,65

9.00

495

18x24
2l x27
24x30

t3,50
19,80

24,75

14,85 r8.90
27,00
32,40

30x40
40x50
5{l x 6O

41,40

76,50

I t8,80

56,70
99,00

148,00

;Du;i- Pakning: indti! 9 x t2 incl. Kr. - 30 pr.

f,gfa-Fotoplader
Pnser lor I Dusln

F@ar

 ta. htrBtld. ?L
atla ob|@c- Pl.

&a. Lproaet!.Pl.
&1. Lrrn!.!I.
Arlr lilæl.l .I|l

&lroltr.åDd.DPl.
ehr Dlrpodrrr-Pl.
 rr. trrbbtl.Fl.

^tl. 
Dtbktl.FlrD

la|. f.Ebr-PL
^rl. 

F&.\a L!.od.-Pl
lin lurr. Drårrlfl- lrlo lælæPL lJar

^fb. 
forltda-P! fotrlåt,r

^tl. 
Cht, l&LFPl.

arl. ObE loolld'Pl'
&lr lælerDlrn'Pl

att. Bætao-Fl,rd.t-.Dl.lt 8tl

CD.

{,6:6
1.6 : 10,7
0:e t0,6:0 t

8,1 : E,9 I8:9 I
0:tå I9r0 I

8,1 3 10,7
9:13
0:l{ t

lo,i;13,? |
l0:16
E,6:l? t
9:lE I

12: 10,6
l8:18
18:91
16:tl

Itl,6 : ll,6
l8:t{
lll : !7
9{:80
l0:81
le :81
80:10
E{:E0
80:t7
l0:60
e0:00

8'16 i uso I

a.go : {.66 8.60

{.oc i o.ro

6.66 6.9n t.6lj

6.?0 | o.ro

6.16 1 o.zu'6.?6
z.io i 8.ao 0.60
9.t0 10.10
tt.t0 14.86
t8.66 16.-
lr.E6 | 10.8t lg.-
tl.Eo ' 8r.-
27.16 ' 29.70 !0.-
80.06 8.1'16
E0.a0 | {8.06
t6.66 {0.00 8tt.-
60.06 01.a0
i7._ 8t.16
8{,16 09.-

180.?0 113.65

hr.
1.70
9.C6

:t.60

li r.

1.80
t.60
c.76

E.aar 3t.dr Ghr

t.6:0 i g.al I t.06
6:6.t, I a.lo ; 8.26

t.6:lar,? ' a.lo Eob
6:0 8.76 {-
I ' 9^ I r.so b.e5
o : lo I

lor rL budx.yrtotrr l*rcroo. rtrdtil turDra lXrt rru hf. UJS pa. lrtrr.. l!f rlortr lorDr... rodtal
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Industriforeningens store fotografiskc juleudstilling var et sandt mel<J<n for fotoømatøren. 16/J.
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,AD. GOECIER,
Herluf Trollesgade 5, Kiøbenhavn K.

Fuldsuendig assorteret Lager af
elle Amateurappa.ratcr

saavelsonr alle herherlhørende Artiklcr.
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Den Nordiske Uclstilling i København 1888. De

flestc kameraer vat' cr.f udenlctrttls oprindel,rc.
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Rullefilmens tid
George Eastman

t.+

TroWmanden George Eastman. 100 runde billeder på ån film!
Optagelsen er giort på SS Gatlia i 1890. Skibet er på vej tit Englørd, hvor G.E. planlagde sit

forretningsmæssige l<orstog i Europa.

a2



KODAKS DF(ØM

Dagslyspakning

;d
Georg Eastman's dtøm om "pa-
tent" på fremkaldelse og udskift-
ning af film brast hurtigt. Salget
var enormt, og inden længe kunne
man simpelthen ikke følge med.
Det næste skridt var at fremstille
en rullefilm i dagslyspakning. I
1895 var den udviklet, med sort/-
rødt dækpapir, præcis som vi ken-
der i dag. Fotoamatøren stod plud-
selig over for helt nye muligheder.
Glaspladerne var tunge og uhånd-
terlige, rullefilmen let og handy.
Kampen bølgede nu frem og tilba-
ge, men glasnegativets dage var
talte, selv om en del amatører an-
vendte glasplader langt op i
1930'erne. Samtidig steg kravet,
med rivende hast, om selv at kun-
ne forstørre sine billeder, endnu en
stor udfordring til amatøren.
ttBrownierf & ttSejrtt

Umiddelbart efter årsskiftet 1900
fulgte Kodak sin succes op med at
præsentere "Kodak Brownie" til I
dollar. I de følgende år blev Euro-
pas fotoforretninger oversvømmet
med amerikanske kameraer. De

Tryk på lomppen!

sammenklappelige apparater blev
udstyret til såvel rullefilm som pla-
de. Efterhånden faldt antallet af
håndværksmæss igt udførte kamera-
er. Den industrielle masseprodukti-
on var i fuld gang med at blive
etableret både i USA, Tyskland,
England og Frankrig.

Kodaks æra
Under mottoet: "TRYK PÅ
KNAPPEN, VI ORDNER RES-
TEN" (12), lancerede den ameri-
kanske opfinder og forretnings-
mand George Eastman i 1888 den
eventyrligste løsning på alle ama-
tørfotografens problemer. Georg
Eastman's geniale tanke vil, at
bortelimenere alle de tekniske våo:
skeligheder, som var forbundet
med fotografering og fremkaldelse.
Hans løsning indeholdt det, vi i
dag ville kalde et koncept. Foto-
grafiapparatet var lille og enkelt at
betjene. På den 6 meter lange film
kunne man optage 100 runde bille-
der med en diameter på 6 cm. Den
faste afstandsindstilling, blænde 9
og ll25 sekund gav dybdeskarphed
fra2,5 meter til uendeligt. Når op-
tagelserne var giort, blev hele ka-
meraet indsendt til Kodak - filmen
fremkaldt og kopieret samt en ny
isat. Amatøren behøvede ikke at
have kendskab til kemi m.m. Id6en
slog an, men den rigtige hobby
amatørfotograf ville noget andet og
mere, som industrien hurtigt fulgte
op.
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Spej lreflelulcantera. I 894.rtet8Karnera' rdv4' Kassatesktfi og klar til optagelse. 1894.

De første rullefilmlcassetter blcv konstrucra qf Creorg Eastman og Wlliam Waltrcr
og patenteret i 1884. Da blcv en dundrende succes - hwreJter utatlige sindrige
kanstruloioner så dagens lys.

Rullfilmlcas s ett ens mang e fi nurli gheder mdtt e g ennemprøves. I g93 .



Dame knmera - ca.1880.

^ø'
,5

Le Meritoire - ca.1882.
I/l pladelramera.

,€,
- ry-l
(

ir---

Kompaldlwnerra rnærl<ct Pearsall. 18x24 cnt. 1fÆl4.

Minitor - ca. 18dl6. Helpladel<amera.

EASTMAN DRY PlÅTE & FILM CO.
EASTMAN KODAK CO.

Instantograph - ca.1886. l/t plad.e.

F:8 eller 10.

Kodak første rullefilmsmodel - /888.
100 billeder pr. rulle. F:9/57 mm.

Kodak er det mindste, letteste og enkleste af alle håndkameraer.
I stedet for de 10 håndgreb, der skal til hver optagetse med de fleste
andre kameraer, har vi kun 3 simple håndgreb. lngen afstandsind-
stilling. Der behøves ingen søger. størrelse Bx8x16 cm. 100 optagelser
pr. rulle. Vægt 1 kg.

Under de små tegninger, der viser hvor enkelt det er at bruge
apparatet, står der - øverste række: indstilling af lukkeren, ekspone-
ring, fremspoling af film, afskæring af eksponeret film. Næste række:
rulleholderen ffernes (i rødt lys naturligvis), og den eksponerede fitm
trækkes ud af kassen.

Tredie række tegninger - afklipning af filmen, fremkaldelse al 12
optagelser på 6n gång, isætning af ny rulle i kameraet.
Næstnederst: isætning af film i rullen og betragtning af negativerne
(tre på en strimmel), foran en lille lyskasse med stearinlys!). Nederst
til venstre den komplette Kodak og til højre lædertasken.
EASTMAN TøRPLADE- Oc FILMFABRIK, London.

Exelsior - ca.I8fr. 1/l pladelcamera.



En avanceret amatøt

Herregårdsliv
De fleste arnatører anvendte kon-
ventionelle kameraer fremstillet af
træ eller metal, men en undtagelse
var Georg Barfred-Pedersen (13),
som i 1882 købte herregården
"Raadegaard" ca. 12 km. sydøst
for Næstved. Gården blev med ti-
den hans stolthed, og under en rej-
se til verdensudstillingen i Paris år
1884 erhvervede han sig et meget
specielt tysk kamera, "Stirn Ge-
heim-kamera". Tidsperioden ani-
merede til brug af skjult kamera,
endnu var man ikke helt fortrøst-
ningsfuld ved åbenlyst at bruge et
fotografiapparat. Men Barfred-Pe-
dersen havde næppe kunnet vælge
et mere besværligt apparat. Den
gode godsejer var imidlertid meka-
nisk interesseret og lærte sig bru-
gen af det snurrige kamera. Fra

1887 og ca. 15 år frem fotografe-
rede han på livet løs. Hans motiv-
verden var ganske simpelt livet på
herregården. I første række var det
familien og husets venner, og dem
var der mange af, som blev fast-
holdt på den runde glasplade, men
også landarbejderne, daglejerne,
kort sagt livet på en herregård i det
forrige århundrede. Ved et lykke-
træf overlever næsten 50 af disse
runde glasplader, hver med 6 opta-
gelser, og amatørens fornøjelige
hobby blev for eftertiden et uvur-
derligt vidnesbyrd om en svunden
tid. Et par af disse billeder afslut-
ter på værdig måde en tidsperiode
i amatørfotografiens historie.

Stirn-xnmera med plader.
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I<Øbenhav n ske foto handlere

Heinrich og Poulsen
I København begyndte flere og fle-
re fotografiske engrosfirmaer at

etablere detajludsalg til gavn for
fotoamat øren. Den 26. oktober
1889 etableredes firmaet Heinrich
og Poulsen af Heinrich og Th.
Poulsen i en nedlagt herskabslejlig-
hed på Højbro Plads 21, i begYn-

delsen udelukkende med handel til
fagfotografer. Med gå-På-mod og
stor energi, kombineret med øko-
nomisk sans, voksede firmaet støt,
og ca. l0 år senere udvider firmaet
med err detaljafdeling for amatørfo-
tograt'er. I 1950-51 får det enefor-
handling af det lille fikse kamera
FOTEX 4x4 cm, i dag et eftersøgt
samlerobjekt. Detajlsalget blev en

ubetinget succes. Mange amatøter
fandt her en blivende leverandør.
Firmaet fungerer i bedste velgåen-
de på adressen Tordenskjoldsgade
25. Ytøbenhavn.

Heinrich & Poulsen,
Højbroplads 2l Kjøbenhavn K,

H & P's logo var tegnet affarniliens
talentfulde onkel Mq.x.

D'Xurer t, ,
P i Fotografi!matører

Prøv de fortrinlige engelske:

,rlrnperialss PladGPr
,rBarrletss Plad,€Pr

,rBarrtetss PapirPerr mat og blankt,

og De bruger aldrig andre Sorter.
Ikke dyrere end andre Plader og Papirer.

Faas i enhver bedre Handel med fotografiske Artikler.
Hovedforhandling for Danmark :

Heinrich & Poufsen, Højbroplads 6, Kjøbenhavn K.

f,usk! ,,BAnilET" Konkurencen 1904. - Prænierne udgor 9000 f,r.
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Heinrich & Poul$en,
Højbroplads 2l Kjøbenhavn K,
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,,AMÅT ø R - tr' 0 T 0 0RAF I l{" Æål3LER
fra ganske billige til de aller

fineste Konstruktioner.

Fotografiske Papirer t 
-Plader, Films crc.

i de bedste Mærker, samt alle øvrige
fotografiske Artikler.

| 1892 grundlagdes 'AMATøR-
FOTOGRAFEN ved Enna, special-
forretning for amatører", Vimmel-
skaftet 47, den ældste fotoforret-
ning i København.

Denne yderst beskedne forretning,
smal og lang som en sporvogn,
skulle overleve mere end 100 år!
Mindre end 2fi) meter fua de fø-
rende strøgforretninger Kongsbak
og Cohn, Vimmelskaftet, og Thor-
kild Hendriksen i Skoubogade har
denne forretning formået at fasthol-
de et lille stampublikum af amatø-
rer, som her fandt betjening, servi-
ce, udvalg og priser i overensstem-
melse med deres krav og penge-
pung. | 1934 skiftede forretningen
navn til Foto-special med den dyg-
tige Emanuel Jensen som ejer. Ved
dennes død i 196l blev forretning-
en videreført af hans enke, som i
1969 overgav roret til sønnen.
Denne videreførte den afstukne
linie indtil 1977 , hvor de nuværen-
de ejere, Paul Wulff Jensen købte
den. Det er utvivlsomt den ældste
danske fotoforretning på samme
adresse!

"Stella" - 19U. 9xI2 crn l<assetter.

Rapid-Aplanat F:8. Pris: b. 85.

Gratis Vejledning. Katalog gratis.

,rAma tØr-Fotografen(( u.d Enna
Nr. 47 Vimmelskaftet Nr. 47

ligefor Yorks Passage.

Brownie-Kodak Nr. l.
Brownie-Kameraet er tiltrods for sit

lille Format og særdeles billige Pris,
intet Legetøj, det tager fuldstændig
klare og skarpe Billeder 6 X 6 cm. Det
er ligesom de andre Kodaks indrettet
til Filmspoler (paa 6 Optagelser), der
veksles i Dagslys. Pris Kr. 5.00.

Komplet Tilbehør Kr. 3.00
I Spole Film . 0.60
l Søger 1.00

Klap-Karne!'a,,Favorit...
i3 x 18 cm. og Stereoskop.

Udført i mat Nøddetræ, a*i"t;rtt;ed Læderbætg, dobbelt Udtræk,
Tanddrev, forskydelig Forpart, skillerum til Stereoskop, Søger og 2
Libeller samt 3 dobbelte Rulle-Jalousi-Kasetter.

Pris uden Objektiv Kr. 45.fi).
Objektiver se Pag. St. Tilbehør se pag. 5.

Fig. 43.
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Ennas,,Blink"-Kamera.

Overtrukket med sort Calico, forsynet med

jektiv, 3 Blændere, Tids- og Øieblikslukker,

Veksel-Mekanisme til 6 Plader 4tl, X 6 cm.

Pris Kr. 3.50.

lysstærkt Ob-

2 Søgere samt

(halv Visit).

Panorama-Spejle
til at betragte Postkort og alm. Fo-

tografier i. Billederne bliver stærkt
forstørrede og perspektiviske (pla-

stiske) som Stereoskopbilleder.

Nr. t. Poleret Træ-lndfatning.
Spejlets Diameter l0t/" cm.

Pris Kr. 2.50.

Nr. 2. Poleret Træ-lndfatning.
Speilets Diameter l5 cm.

Pris Kr. 3.75.

Komplet Tilbehør Kr. 2.50. Vestpocket Kodak
(4 >( 6r,/" cm')'

Kan med Lethed bæres i Veste-
lommen.

Forsynet med en meget skarpteg-
nende og lysstærk Linse.

Fig. 39.

heder, kort og lang

Udstyrelse: Udført helt af Metal,
:nLæderbælg, omdrejelig Brillantsøger,

Lukker til forskellige Momenthastjg-

Tid, Irisblænder, Læderetui.

Pris Kr. 28.50.

Film-Spole til 8 Optagelser I(r. 0.85.

Tilbehør Kr. 4.00.

Kodak Frenikaldermaskine - Nyhedt

'KATALOG No. 12'



tøt(efi & 0tU(orP 3. KøBen[opn.

tmrnoillen

Stalten & Simonsen blev grundlagt i Malmø den 26. mai'ts 1884. I 1893 er adressen i Københaw, Klosterstræde
19. 1904 er adressen l,lytorv 3., Københaw. I 1924 ved 40- årsjubilæa blcvfirmanawret ændret til Sølten og
Søn. Firmaet var oprindelig ø engros firryø, men dø amatørfotografien begyrdte at blomstre, fik man oprettd
en detailafdeling. Billedeme er frø 1918.

IEI
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En stor og velassorteret fonetning bød amatør somfagfotograf vell<ommen.

r
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i)eter ftnudsens €ftf.
J )(olmens Kandl s.

København

Det var il<kc kun i ydmyge sidegader, man tilbødfotografer og amatører sinefotografiskc relcvisitter.

Tegneren har bevidst givet fonetningslokalet dimension" Her tilbydes alt hvad hjertet kan begære.

I forgrunden de sidste nyheder indenfor atelier- og salonkametaer. 
tunting: F. Berend,t.

4t



- Fruen dy'l<er Ridesporten nu, men De har vel ikl<c helt lagt Amatøfotografien paa HyØen?
- Nej, near min Mand bliver gnaven, henter jeg Kassen og laver mig i Stand til at fotografere ham - saa knn

det nok v6ere, at han hurtigtfaar et venligt Ansigt paa! (lX)O). funling: F. Bercndt.



l(oNo BAK&

Den 3. marts 1898 etablerede
Jacob Kongsbak og Otto Cohn sig
på adressen Kiosterstræde 18. På
den tid en ret ydmyg adresse, men
det skulle med tiden blive en af by-
ens førende forretninger endda
med prædikatet kgl. hofleverandør.
To fu senere flyttede forretningen
til større lokaler i Skoubogade med
facade til Nygade. Jacob Kongsbak
begyndte sin fotohandlerkarriere
hos engrosfirmaet Budtz-Miiller,
og var således en af tidens grand
old man, Direktør Cohn døde alle-
rede i 1924. Fra sin beskedne start
blev forretningen ved utrættelig
flid og handelsmæssig dygtighed
arbejdet op til Københavns førende
strøgforretning med adressen Vim-
melskaftet 43. I l9l4 afholdes den
største fotokonkurrence nogensinde
for amatører. Da resultatet blev of-
fentliggjort i dagspressen, kunne
man læse følgende:

"Storslået - og hermed valdes ama'
tørfotografien til sundt og foræd-
lerde liv, ved som deførste at vove
og vinde. "

Forretningen i Vimmelskaftet var
indrettet meget elegant. I stuen
fandtes en stor og velassorteret de-
tailforretning og på 1. sal en kino-
afdeling med et lydisoleret forevis-
ningslokale. I 1948, ved 50-årsju-
bilæet, blev firmaets junior chef,
Poul Kongsbak, interviewet om sin
far: "Hvad er Deres Faders Hob-
by?" Svaret lød: "Forretningen er
vor Hobby". Den kongelige familie
var flittige kunder, bl.a H.M. kong
Frederik IX, som erhvervede sig et
komplet udstyr af Minox. I begyn-
delsen af 1950'erne beskæftigede
man 57 personer. Særlig interes-
sant for fotoamatøren var det høje
vindue til venstre for indgangen,
hvor et righoldigt udvalg af brugte
kameraer altid lokkede kunder til.
En kæmpe forstørrelse, motiv

OHN ETABLERET 1898

Kongsbak og Cohn's første forretning i Klosterstræde 18. 1898.

Anskaf Dem et Forstørrelsesapp arat

Forstørrelsesapparat
gX t: nrcri Condensatot:rtttt

lækiier 9 X tz ctnr. l)lade.
uoen 0biektiv Kr. ;7,;o

KONGSBAK
INDCANO SKOUBOOADE

Buelampe
; .{tlrP. I\r. ;()(x).

to Arnp. Iir.;;.oo.
\1ed \locisteno.

& COHN,
KøBENIIAVN

,, D I R E K T " l"#":r-j ;:T::''fiT,å;0,ff;:",ffi;

FORSTOITR ELS E SAPPA RÅT
liI.

EI.EIiTITISIi I,\'S
IiO\lPt-El' \ll:l) t..\.\lPl:lt

rii l)lrdcr q x rr .n lir. :1.oo 'fiirrrsrtittq craris

- roxrj l;,oo :a. i lirotter

LYSBT LLEDAPPARATE R LEVERES MED

BUELAMPER,
NERNSTLAMPER,

()c .\\Durr l-y.stiu-Dr,rt ACETYLENGAS
llle.\pperlrer lorelises i \-illisonrlrcd i tore l)curortstrltiorrslokalcr.

S1'ØIISTE LåGEIT .\IJ I-\'SBIt,LEDÅPP.\I(Å'fEiT HEIT PAA I)I-.\I)SI]\
t'øres tl'r Kroner r8.5o.

.\r'rierl/ Buelampe
:r : .{nrp. Iir. ;o.oo. 1 .\rrtpr. lir. ;;.11t.

\lcd \lodsrarrci. Ilehovcr kun

rt reguiercs lrvcrt 20. Minut.

NYGADE 2
INDOANO SKOUAOOADE
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Det smalle og dybe fonetningslol<ale besad en vis charme. Ca. 1950.

Oree 36 Aorlrnr hrr I door
Sucr ddtrgol t ror u3mllllr
Boncll*Drnon.l".llci.

Uær rnsd paa 0nsdag fiften lfi.8
og lær of udløre Forslørrelser poo

den rigfige Moode.
Adgangskorl å Kr. 2,(X) laas i Forrefningen.

KONGSBAK & COHN
Nygade 2 Krbcnhrva K. Tell. C. 2569 - 12569

Gammel Strand, optaget il-eicafor-
mat, og med det lille 24x36 mm
negativ anbragt i et hjørne, gav
stof til megen snak: Hvordan var
det muligt at lave et så stort billede
efter et så lille negativ?

Tiderne skiftede, man havde svært
ved at omstille sig til voksende
konkurrence, lavere priser, selvbe-
tjening. Kort sagt, man formåede
ikke at omstille sig i tide. Forret-
ningen lukkede i oktober 1975.

44
Hovedindgangen cø. 19Ø.



I tofietagen var indrettet mørl<cknmmer, montageborde og lagerlol<nle.

Som kgt. hofleverandør fremviste man de royale film på Amalienborg.

45
Døunarks Fotørutseum



Stort Lager af alle

Mørkkamre til Disposition fra I - -7 .

Plader og Films frernkaldes,

Kopiering fra Plader & Hinder
samt Forstørrelser udføres.

Jfo f o g v afif0'e frvti0,tev, A[l. GIIECKER.

ilt.5 rorde'sldolctsgad. Nt. 5
I<lølooEhåpE,

rnbcfalcl sit Lagcr

En GR0S & Ei DETAIL
e(

lyhcdor:

Fotognofieke Antåkl]en,
' rotu:

Obeoikalier, Crrtors, rllbominpapirer, Ilammcr og ssmttigc
Utensilier otc. etc.

Enecte Dopot af:
Dr. Schippangs Ltonent-Collodiuur,
Eogolek I'atrnt-Collodium,
UnlYersal-Ilrillaot-Coll odium,
Il. lnscbttrs l'otrnt-Albuuriupopiror og
Narccille- Alb u nrinpapir.

ROMAIN TALBOT
BEBLIN O.

46, Kaiser Wilhelm-Str. 46.

fhoto Velox Iapir
Svensk fabrikal, særlig let,at anvenOe.

Uri og blrnlt, med rort og vrrtn bruu Tons.
00 Blado llxl0 cn l(r.8.00

Prgvor rondor par Forlangoodo.

6gm-flaDen
€ngelsk fabrikat, Jineste og billigste fla0e

llxl0'|, Ctn. pr. Dus, l(r. 1.90. 18xt{ Ctm. pr. Dus. Kt. 1.10.
Åndro .l'ormater i Forbold hsrtil.

Euoforhandlln[ bor

f0. $oecker, røbenhavn t(

]t. Seonha* 9attsen
Abolut bllllgrtc Uddt ef Alt tll Fotogdcn hcobnoodc.

: PLADER :!:==
fn

Dr. Ioloktov.!, gotrl.ualort Joh. lleohr f Co.t
Lunllq Asttongeloll.aLfS ctt

Emulcioaeppin Eottmann.

|lollington ogtc Hatinpopia

kietoppirt ll. L
Eontar3 Bctrllng.

e

5a4t EPrcå€r'
Ue0tdf ?bit eicglob?tfa6.c. 2fit.19 x 18%.

Anil6lupfcbcr.

AD. GOECKER.
EtrlLrot l8t&

Eedu,f Tlollergrde 6. Kfcbcnhrvn E
bgo d uAfrF t@c lrh.fu, *ttl b

F'&FOTW'FEN

$crfcrttons lScgrriuur.;lgnGcnp*
$Qæingr ]trittopapir.

!8ro{cr tit $nbfcfring ct $otogsafi.c.
E$tnå4rrcgsåclrt.

$pecial-l'orretning for Åmatører.
Forlang gratie tilaerrdt

Amatørliste l89O-91
rned rnange Afbiltlninger af

Cameras, 0biectiver, Microphotografier,

hele Udstyr, Plader, Aflukker osv.

ilen cotttirtffiiligu Lynlyslatnps

- Patent: Sinsel -
er den bedste af alle existerende Magnesialamper

fordi Magnesiurn-forbruget kan regulercs og

fordi qlan uden Afbrydelse og saa ofte

man vil kan lyse med den.

Anerkjendelsesskrivelser foreligger fra Pro-

fessor Dr. Eder i Wien og andre Capaci-

teter. Lysstyrken maalt af Prof. Dr. Eder:

35o,ooo Lys.

Den continuerlige Lynlyslampe egner sig

fo*rinlig til Øiebliksoptagelse om Natten i det

Frie af Portræter, Interieurer, Huler etc. etc.

Ved Bestillinger maa indsendes:

For I Lampe 25 Kroner.
t24OD

tit H. DOfn, Leipzig.

I-



(Girolr. 
- 

Export.

Storste Lager af alle S'ags
photografiske Apparater
for Amatcrer, Kunst-
nere og Fagmænd.

Ølebl lks-

Momentaflukker.
Tørreplader.

Oopler-psplr.
Ch€mlkaltcr eto. etc.
- Fl.rc Elclonnlngcr. -

Pll.trrrtrta. nad Anvhalnl !?|tlr Q! trrnoo.
Fbrrcndctsc tll .ltc Vcrd.n.dcl..

OTTO WERNHARD
Iholcr, Solnooctrarrs 2l-gt.

General-Oolas fra Firmaerne: C. A. Stclnhclt Sehne' - H. Mackensteln i Paris'

saavelsom alle
Utcnsltlcr, Ptaitcr, Chcmlkaller, Paplr, Forstsrrclscs-
:- * Apparater ctc. ,
:_. - Prltotr.rlrr rrr Fo?lrnlcnda. -

L
.D
b
tI

€ri
åh
tE s'6a 'tcåtr
E
a

t=å,---- l.

AD-. GOEGI(ER
IlIølronhoYn, If.

Et.lbt t 1882. - llorllf frollrlertc. 5 81.

Fuldstændig assorteret Lager af allc foto-
grafiske Apparater & Artikler.

Fuldstondigt lagazin for Anatarfotogra0.
Eunlslenrplrril* frc allc renonnsredo Fabrihon

Gcneralagcntur for Skandiuavien for flerc af Udlandets
storste Fabrikcr af Plader.

f,lgclrlc, frrngke, tyelc og encrihrnskc Apparator.
Allc Xyheilcr pra fotografienr Omraodo anskafsr strar.
Fotogratslc Apparater til vldcnskabellgc Ølcmcd

srmt fuldstændigc Udrustninger tll Expcditloncr
og lælgcrc Reiscr lcycrcs, konstrucrcdo

cfter nycstc Erfaringcr.

illtstr. Kalalog oacr nailligc Arlillr gratit & .1franco.
*rthilt, illuslr. Aanlar-Pitlittc do, do.

a

I

I

t

+

ffiffi,ffi
U,\L H^",I-Ti$f II-i :' 

eXr;;ffiltI

Det kgl. og keiserl. prirate Institut,

- Karl Frltsch --
rforbeu Prollrol)

G Arnpc ndortor.tresBo B l,
VFlon' \:I

leverer photogrepLriske Objektivor af enhver tilaga
og hovedsagelig

Apl a.uator rned Ølelrlllreluhlro
for Billodetørreleo 0 X l8 cm., f 3 X 16 cm., 18 X 20 cm.

Prle 28,OO, 85.OO on 46.OO Gtylilen
hvilke paa Grund ef deres Hændighed, compondiøs€
tr'orm og atoro Prisbillighed særlig ogner sig for Arua-
tører, deauden

Iysstrnrhe Anttplanator
til Øieblikeoptageloc

for Billedetønelse l0 X 18 cnr., 12 X 16 cm. l8 X 18 cm.
Pr'lE 4O.OO, 62.00, og 65.OO Qyldan

Objektiverne er eærlig irubefalet af pbotogaphiecbo
Verauchganstalt in ll'ieu, (Diroctor, Prof. Dr. J. M. Eder.)

- Prlrlh3cr Srlth eE frrlco -

5. 8. $chippang & Oo,

- Prinzenstrasse 24 -Elerlin, S-
Fabrik af

Apparater for Photografer og Dilettanter.

Lager af vore Torreplatler Ibrefintles hos

ile storre Haudleude i Chlistianio, Stock-

holm og Goteborg.

Prishurantor sooalos paa Forlangeuilo gratis,

tsudtz Mtlllers Efterfølgore.
Amagcfiorv 22 (lndg. i Walkcndorfsg.) Itfcbcnhevn.

Fotograflsk Magazin
og f,Jobenhavas Emulsionrpledefabrik.

gncialit4:

Arns tør-
Fotogra.fi-
Appa.rrltår
i meget stort Udvalg.

I'or Expl. Xodal, . Dr.
R. Xrilgenerr og Stlrns

Kameracr.

Alle Slags Emulslonsplader og Hlnder, remtUtensilier.

Aristopa.plr
fremsrillet af Cand. pharn. Immanucl Mohr

-_[lLrl er dct tldtlgst I Handclcn bragtc.

il-lf Fotografer, der før sclv have præpa-

, [ \ reret Kollodiumpapir, onvende nu udc'

t I \ lukleude ltlohrs aldcles konstonte, fejlfrie
g-X-_1S og holdbare Aristopapir. ro Halvark
'€ (29 x 49 cm.) Kr. 3,5o kun fra

Fotogrofigk Laborntorlurrr
ldålcgrdc 8t, Kjobcntr.vn K'

PEIF.ETI I.-.. PEIDETSS'.EN
llrDnrl!?grcr lo' 8{. - Xlt!.lhrYr :.

Fabrik af BerncPudcr år to Kr.
Eneforbandling af Andcrscns Kameracr.

Forgtørrolnor
udføres paa llrornsnlv'Gelatinepapir med eller udcn Retouche.

Priscrnå crc:
rtden l(etouch" I i+ Ark,? Kroner'

og pr. Konrant | ;il : i! -



Fig. 51.

Haand-Kamera rrFurror'..
(Fig. 6l og 6i a.)

,,Furror" 6-9 Ctm. Kr. 45. Taske Kr. 5'.:-.
Do. g-I2 ' D bb. Do. ' 6.60'
Do. I2_L6tÅ ' ' 82' Do' ' 13 ' 50'

Do. 13-18 ' ) 90. Do. , 15.-.
Do. StereOskop, S rlr-17 Ctm., med 2 Stereoskop-Objektiver Kr. 82. Taske Kr. 8.

Magasin Kamera ,,Zeus" I og II.

Folding ,,Kodak", 4 og 5.
Dona# Fotanq|ise'0..',,



Tailboard Cømera - ca.18fr. 8x10"

No.4 Kodet - 1894-97. Rullefilm 4rt'

No.1 Tourist Buckqe - ca.1895.

31/x31/2". No.lA - 1899-1905.

,rMentors6 Spejl-Refleks Kamera
ArnateeF,

Bredgade 6{}.
Bedste og billigste Udvalg af fotografiske Apparater.

Katolog gratis. Sagkyndig Vejledning gratis.

Apparater fra de billigste til de mest fuldlomne.
Elevapparat (Visitk.-Forma0 ........... Kr. 2,50
Danois (Victoriaforrnat) ... ' 6,S
Unlkuml(Victoriaformat)... ' 10'00
Unikum II (Kabinetsformat .. , 12,00

Sport I (Visitkortlormat) .... ' lQ00
Sport II (Victoriaformat) .... ' 16,(X)

Sport III (Kabinetsformat).... ' 30,00
Stereoskop-Appamt Sport r '25,00

Lomme Kamera Perkoo ' æ,00
Amat€ur I (Victoriaformat) .. ' 2q00
Amsteur II (Kabinetsformat) . , 30,00

Saturn (Victoriaformat) .. . , 25,00

Uerkur(VictoriafarmaQ.... r 30,00
ilarsI(Visitkortformat).... , 25,00
ilars II (Victoriaformat) .... . .... D S,@
[arc III (Victoriaformat) .. .. ' 60,00

ilarsIV(Kabinetsformat).... ' 7Q00
ZeusI(VisitkortformaQ.... ' 20,00

Zeus II (Victoriaformat) .. ..
ZeusIU(VietoriaformaQ.... , 3Ct00

ZeusIY(KabinetsformaQ.... ' 60,00
Expresl(Victoriaformat)... ' 35,00
Expres II (Kabinetsformat) . ' 60,00
Furror I (Victoriaformat). .. .. .... ..1... . ' 60.00

Furror II (Kabinetsformat) .............' 90"00

Furror I med Gøerz Lynkeioscop ' 125,00

Touristen (Victoriaformat). ... ' 85,00

lleæor (Kabinetsformat).... , 50,00
Daguerrel(Kabinetsformat).. ' 60,00

Daguerrell(Foiioformat).... ' 90,00

Daguerrellmed,GøerzDobbeltanastigmat., 22S,0O

Paris (Kabinetsformat) ' 75,00

Monopol I (Victoriaformat) .. , 60.00

Monopol II (Kabinetsformat). . , 90,00

Monopol I med Gøev 'Dobbeltanastigmat. ' X)0,00
Iuonopol II med Gøerz ,Dobbeltanastigmat. , 800,00

Garanti for ethvert Apparat.
Alle fotografiske Artikler i bedste Kyalitet til

billigste Priser.

Eneforhandling af Romain Tallots fortrinlige
,rErrtee" Plader og Aristopapir€t rrH€ur€ka".Ernemann og Nettel klapknmera.



Bdr. Auguste og Louis Lumiåre
(14), markedsfører deres epokegø-
rende opfindelse autocromefarve-
glaspladen i 1947 . Med et slag
blev man i stand til at se "lysbille-
der" i naturens egne farver. Glas-
pladerne målte l2xl6,5 cffi, pris
kr. 700,- pr. æske (4 st$ i dagens
kurs. Lumibres teknik byggede på
farvede stivelseskorn, 2-3000 pr.
mm' glasplade, som optrådte i de
tre grundfarver rød, blt og grøn.
Den fotografiske hinde var følsom
over for alle farver (pankroma-
tisk). Imellem hinden og glasset
var der anbragt et farveraster (sti-
velseskornene). Ved fotografering
skulle pladen anbringes i apparatet,
således at lyset ved optagelsen pas-
serede farverasteret, inden det nåe-
de bromsølv gelatinehinden. Hin-
den belystes nu af de rød'e stråJer,
hvor der var røde korn i rasteret,
af de blå stråler, hvor der var blå
korn osv. Glaspladen fremkddtes
som negativ. Efter et omvendebad
blev den udsat for sollys,.og frem-
kaldt igen, hvorefter billedet frem-
kom som positiv og ved betragt-
ning gav bløde, naturtro farveto-
ner. Farvepladerne kunne ikke
overføres på papir. Man måtte en-
ten se dem i et lysbilledapparat
med kraftigt kulbuelys, eller hænge
dem i vinduet og beskue dem som
glasmalerier. Der skulle gå mange
Lr fw farvebilleder på papir blev
en realitet.

Farvefotografi

Gengivelse i farver
Allerede ornkring slutningen af
1700 tallet havde adskillige kemi-
kere konstateret, at fugtigt klorsølv
ved belysning med et solspektrum
kunne gengive spektrets farver i
større eller mindre grad. Det skulle
vise sig, at vejen mod målet førte
ad to veje. Interferensmetoden kan
sammenlignes med sæbebobler el-
ler små oliepletter på vand. Teori-
en blev fremsat af Zerker i 1868,
men det skulle blive den franske
fysiker Gabriel Lippmann, der ud-
førte den i praksis. Man kunne ad
denne vej fremstille meget smukke
og kraftige farver. Metoden viu
dog så besværlig, at den endnu in-
gen praktisk betydning fik. Trefar-
vefotografien bygger på teorien

offi, at samtlige farver dannes af
tre grundfarver: rødt, grønt og
blåt, eller deres komplementærfar-
ver. Hvis man derfor (på pankro-

' matiske plader) tager tre billeder af
motivet gennem et blåt, et grønt og
rødt filter, vil de fremkomne sort-
hvide negativer kunne omsættes til
et farvebillede. Sidst i 1890'erne
optog man de tre farveoptagelser i
et specielt kamera, enten samtidigt
eller hurtigt efter hinanden. Men
det endelige gennembrud skete
først i 1907, hvor brødrene Lumib-
res autocromeplader så dagens lys.
I slutningen af 1880'erne fik ama-
tørfotografien endelig sit helt store
gennembrud. Rullefilmens opfin-
delse!

U n i versal - Optagel s es m ateri al e
til Feri efotograferi n g :

,rChromo- I solar53- PIader
(Gratis Gulftlter i hver Pakning)

Høilysfølsomme. - Farveføtsommc. - Gloriefri.
Stort Belysningsspillerum.

Bekvcm og renlig Behandlingsmsade.

,rChromo- I sorapidee- Plader
som de ovennævnte, men extrahurtlge og
med bløderc Gradatlon (uden Gulftlter).

Faas hos de fotografisk Handlende.

Lss dcn instruhtivc, undcrholdende, interessant illustrerede
Brochure ,rOrn glorlefrl og farvefølsommc Plader"

rf Dr. M. Andresen.

Grsris hos de fotografisk Handlendc eller hos vor

Repræsentant Jens Thuoson, Madvigs Al16 l4
Købgnhavn V.

ma ISlIDCl"Tlq&rFner

PtsA@IUIE€
--', ,4 / (- /')W{ZbcÅnomøfu

A EM p,-oyr* ouofr*'*m:|H) r,** de b?hoaovh.
FIN AYRIU 1923 , dcs obJats AvEc LEups Q"rtui"._ 

-_

.N9 de Fabrication F..-*^r

{ 6tåj"" Borreoe,FplAquEs 
\0"\^\6ia,

Ne oas ouvnin cettc boite avant davoir pris connarssance de la notice
spåciale ddlivree gnatuitem€Dt.Felstive å l'emploi des Plaques (trutochtomes

x

Åutochromepladeæskc
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Apparat en det rnest tuldkomner den kanDette

Forstøruelses-Apparat rrSejr6s
For alle Størrelseifia rjXrz intltil r8;12,1 cnr.i

nnet ep det rnsst fuldkornne. den kan lnemstilles I

Nr. t24{

Storm Petersens

,rDe 3 smaa Mænd"
i Lysbilleder,8xS cm.

Bn gros fra

Nordisk Foto Kompagni A/$
Købmagergade 5. København K.

Lys billedapparater I 9 I O- I 920.

Fig. 142. Fig. l4l.

Kr. 7-c. Kr. 110.



En fytsk amatørfotogrut

Odense Fotografisl<c Amatørklub ca. 1911-12. I midten af første ræl<l<c ses Marius N. Topp.

Marius Nicolai Topp
Nytårsdag år 1900 mødtes fem O-
dense-herrer for at fejre det ny år-
hundrede, men også for at &øfte
deres fælles interesse: amatørfoto-
grafi. En af de tilstedeværende
skulle blive 6n af det næste tiårs fi-
neste farvefotografer, Marius N ico-
lai Topp (15). I 1981 kunne man
gense et udvalg af hans smukke
farveoptagelser ved en Præsenta-
tion af Sigfred Løvstad, fra Dan-
marks Fotomuseum på Odense bib-
liotek i forbindelse med udgivelsen
af bogen, "Dengang i Odense"
skrevet af hans datter Kylle ToPP.

I 1987 blev de udstillet som farve-
papirbilleder på Museet for Foto-
kunst på Brandts Klædefabrik. M.
N. Topp udtalte i 1907 at "Verden
vil snart blive farvegal' - 50 år se-
nere var denne spådom gået i op-

Sldelse. Men ud over at være en
eminent amatørfotograf b eskæft ige-
de M.N. Topp sig også med "rum-
ligt fremtrædende levende bille-
der". Datteren, Kylle Topp har be-
skrevet denne "opfindelse" såIedes :

"Fra dagligstuen l<om man ind i
spisestuen, som også var fars og
mors arbejdsværelse. Ved den lan-
ge midtervæg stod en grøn plysso-

fa, som altid flød med store ruller
med tegninger. Far var nemlig no-
get af en opfinder. Ja, han VAR

faloisk opfinder. Han opfandt f.
el<s. den første tredimensionale ki-
nofilm. Hvem, der ildre vil tro det,
Irnn bare kigge i Frem's Åarbogfor
1908-1909 side 266, hvor der er
billede og beslcrivelse affars opfin-
delse. Jeg var bare 3 år dengang,
men jeg husl<cr mors fonælling om

de fine herrer, der l<om fra Fran-
Icrig fra et firma, der hed "Path6
Fråres", og som var filminter-
esserede. Kontaloen med dene fir-
ma havde de fået gennem Frede
Slrnarup i København. Han var di-
rekør for filmselsl<abet "Fotora-
ma" og senere ejer af det dengang
Iccndte og festlige revyteater "Sca-
la " . Slrnarup invit erede franslonæn-
dene til diner på Grand Hotel i O-
dense, og mor har fonalt, at det
lrostede [æ,m b. pr. hnen.
Mange, mange penge dengang,
men vi fik også både østers og
charnpagne. Der shille ri gti gt fy re s
op for den danskc opfindelse. Det
viste sig desværre, at hele sagen
var for kompliceret. Der shtlle
nemlig hænge et apparat ved hver
plads i biografen, det kavde facon
som et naLilæspejl, og det var for-
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synet med to glughuller, folk skulle
kigge ind i. Inde i apparatet gik en
lille motor med en anordning, der
var synlcroniseret med maskinen
oppe i operatørrummet. Når begge
dele lcøne, og billederne begyndte
at bevæge sig, så det så ud, somf.
elcs. et elcsprestog kørte lige ud i
bio grafs alen. Man re gnede imidler'
tid ud, at alle disse apparater ville
blive ødelagt alt for hurtigt af pu-
blikum, og det hele ville blive for
dyrt".

I Frem's Aarbog konkluderes med
følgende sørgmodige salut:

"Når man imidlenid betænlcer,
hvillæ uhyre summer, der mellem
år og dag ofres på ofte meget tar-
velig fremstilling af levende bille-
der af det argeste pjat eller snavs
til øjeblilcsglæde, men smagsfor-
dærvelse for tilskuerne og til øko-
nomisk fordel for gansl<c tilfældige
bevilltngshavere, så må man håbe,
at ølronomislce vanskcligheder ikkc
i længden sl<nl kunne spærre vejen

for virlrclige fremslcridt i fremstil-
lingen af levende billeder, som,
når det er virl<clig gode gengivelser
af natur og menneskcliv rundt om
i verden, l<nn være en rig kilde til
glæde og oplysning for både vok-
sne og børn".

Marius N. Topp, senere biografdi-
rektør i Odense, forblev dog ama-
tør til sine dages ende.

Fig. 2t7. DET DOBBELTE PROJEKTIONSAPPARAT'

På bryllupsrejse i Norge, med kone og kamera.

h
r, \! "::

H#
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Hungersnøden i Indien.

(Af Le Rire's meget omtalte Englands-Nummer).

,+6gV :#,&'-ggffil

,...-_!r|+._: _-- ^- _-- qA-

Med ø KODAKS kunne amatøren hjembringe de
eventyrligste minder fra fierne lande.
(Tbgnet af A. Wilette i Le Rirås).

jeg,Først ta'er du mig, saa taler dig ln



I denne belysning skul De bruge blænde 8, slr . . .



No.4 Folding Weno Hawk-EYe, 1902.

Folding.Klito - 19C020.
31/tx41/t".

Magazine Clclone No.4.

3I/tx4l/1".

Ernemann Reflel$.

Premo FoWing No.l. - 1905.

4x5" pladelcnnera.

Poclcct Seneca No.3A - ca.l%)8.



Fig. 68

Illagnium [amper

,,€lektra"
(Fig. 6a)

Udmærket og nem Lampe til Øjebliks-
optagelser i Værelser etc.; man an-
bringer et Kvantam Lgnpuluer i Skaa-

, len, dette antændes ved Hjælp af en
Stift, der slaar ned i Knaldsats.

Pris med Bold og Slange til pneuma-
tisk Udløsning

Kr. 5,00

,,tulnclt"
(Fig. 6e)

Anvendes som Elektra.

Kr. 5,00

Fig. 69

Fis. :e08.

Fig. 2906.



FOTOBEN
KLAR TIL FOTOGRAFERING

Fotoben overflødlggør
Trefoden, er billlgere
og lkke større end dtrt
kan anbringes i Cycle-
tasken eller Lommen.
Gevirrd Diameter 8,5
mm passende til tyske
Apparater og Cevind
Diameter 7 mm pas-
sende til engel. Appa-
rater haves paa Lager.

a. 
o a o aaaa o. a.l-r%-l... a.oaa o a. aa

ta 
a a r at tl 

o o o tt-t.t-ta a a a at ta 
o a a a'

l|esterbros Tapet-

& Faruehandel 
ÅÅ

Vesterbrogade 25
TslefOn-Nr.: Vester 4037

MØNSTERBESKYTTET OG INDREGISTRERET

Mange hjælpemidlerfor amatøren sd dagens lys, b.l.a. giorde indehaveren af "Vesterbros Tapet og
Farvehandelo, Hr. Chr. S. Jøcobsen en opfindelse) som var l<ærlcommen for mange amatører, et
"Fotoben", enfortræffelig nødhjælp på q,l@ludflugter som gør, at hele qtklen anvendes som stativ.
Apparatø består of to del.e, en støtte-gøffel på hvill<cn pedølen knn hvile og en klemme med
gevindstylcJ<c til at sl<rue på styret, således at l<nmeraet kan l<omme i den sædvanlige højde. Naturligvis
lran dette "Clkle-stativ' ild<c sammenlignes med a smbilt træstativ, men det er yderst enkclt og
pralaisk, let og belcvemt at føre med sig i lommen. Alle amatører anbefales at øflægge forretningen et

besøg - appqratet l<oster 8lcr. 50 øre.



llr.1625

I co' Univerfol, Stereof hop lco-Ortbo-Stereofhop

I0eolofhop
fiir StereobllDer blg 9><18 cm

:...=r:::.::.r.,:::r:::i.,... ."

ltr. l53O

fleuoluer. Stereofhop
fiir StereobllOer 9 >< 18 cm

pontofhope



Den senere så legendariske foto-
graf, Reimert Kehlet åbnede den
15. olrtober L9l2 for anden gang
en lille forretning med amatørar-
tikler i Niels He.mmingsensgade 4.
Han udsendte et righoldigt salgs-
katalog (16), hvori der er nogle
personlige bemærkninger om hans
forventninger til en amatørfoto-
graf:
" Amatørfotograferne rekrutteres jo
i Reglen fra de mere intelligente
Samfundslag, idet der jo kræves
en vis Norm af Intelligens for at
kunne forstaa Fotograferingen og
til at have Interesse for Naturens
Skønhed og fæstne disse Skøn-
hedsindtryk paa Pladen. Af denne
Grund er det ogsaa en Behagelig-
hed daglig at beskæftige sig med
dette Publikum, og det skal være
mig en Glæde, om jeg ved denne
Vejledning kunde anspore flere til
at tage fat paa Amatørfotografiens
interessante og smukke Sport, som
i høj Grad skærper Iagttagelsesev-
nen, og ved at udvikle sine Ud-
øveres Skønhedssans skaffer os en
stor Nydelse udover det rent dag-
lige - Mad og Drikke".
Kataloget indeholder, foruden re-
klamer for forretningens varesor-
timent, mange gode råd til de vor-
dende amatører bl.a. gives der an-
visning på indretning af et mørke-
kammer. Skulle man være i yder-
ste pladsnød gives følgende gode
råd:
"De kan ogsaa om De foretrækker
det, krybe ind i et Klædeskab og
lade en anden dække til med et
Tæppe, for saaledes krumb øjet at
udføre den fotografiske Proces, -
dette fraraades dog korPulente
Personer, da det til Tider kan væ-
re ret vanskeligt at komme ud i-
gen, og forøvrigt er Bunden i vore
Klædeskabe ikke altid lige solide".

REIMERT KEHLET

Sidegadeforretning
honttw

8nøgforretning.

AARET le00 startede jeg rnin første Forretning med

fotografiske Artikler i Niels Hemmingsensgade 10.

Forretningen rar beliggende i. en Kælder, Huslqlen
og Drlftsomhostnlngerne meget stfløa., og Fonet-
ningen af denne Grund særdeles konkurrencedygtig.

Eftcrhaanden samlede jeg mig her en god, og stadig
yoksende Kundekreds, men Lokølerne blev for smat,
huorfor jeg lejede en Butik I Vlmmelshoftet, her maatte
jeg give I0 Gange mere i Husteje'end i Niels Hem-

mingsensgade, thi ttil man bo paa Strøget, maa man

betalc det dyrt

Jeg indsaa dog sna.rl, at jeg med mine billige Priser

ikke kunde tjene tilstrækkeligt til at dække Udgifterne,
og jeg havde som Uduej kun øt forhøje Prisernc eller

flytte titbage tit en Butik med mindre Driftsomkostninler.

Jeg valgte da det sidste, og den 15, Oktobet I9l2
flyttede ieg igen tit Nlets Henmlngsensga.de, denne

Oøng tll Nr, 4, huor jeg lejede en mere passende Butik.
: Her har det yist sig at mit Salg er gaaet betydeligt

freln, hvilket hovedsøgelig slcyldes Anbefaling fra Kunde

til Kundz, oE jeg takker dem, der søaledes har hjulpet til
til min Fonelnings Fremgang, og beder dem være foruisset
offi, at de ogsaa i Fremtiden trygt kan anbefale mig
videre til Venner og Bekendte,

Itled nrcgen Agtelse

Københaun rsrs. Reimert Kehlet.
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Københavns Foto gr afrske Ama tørklub

KFAK 1895
Mange af de mere seriøst arbejd-
ende amatører tilmeldte sig en fo-
toklub. Den mest kendte var
KFAK's klub som blev stiftet den
13. november 1895 på hotel "Na-
tional " i København, primus mo-
tor var bogtrykker Martius Truel-
sen med professor F.V. Thiele
som klubbens første formand.
Blandt klubbens medlemmer fin-
der vi Louise Melchior, datter af
Israel B. Melchior, og ivrig ste-
reoskopfotograf. Hos fotograf
Bech i Lille Kirkestræde havde
man lejet mørkekammer fra januar
1896. Senere fandt man lokaler på
Gl. Kongevej 96 under tagryggen.
Det blev en meget aktiv og leven-
de fotoklub, hvor medlemsskaren i
de første 25 Lr udelukkende kom
fra det bedre borgerskab, men ef-
terhånden, som det fremgår af
medlemsprotokollen, udjævnedes
den sociale status.

I I Amatør-fotografen It

Københavns Fotografiske Amatør-
klub's fineste adelsmærke blev ud-
givelsen af "Amatør-Fotografen"
fra den 1. januar l9l2 frem til
1919. Et usædvanligt klubblad, of-
te med kunsttrykbilag, hvis tryk-
kvalitet og redigering var i top-
klasse. Martius Truelsen, en usel-
visk og rundhåndet sjæl, er den,
som må bære den største ære. "A-
matør-Fotografen" blev redigeret
fta l9l2-17 af Hans Waagø, 1918
af Axel Hjorth og 1919 af Herman
Bente.

Bn generalforsamling
Den 31. marts 1918 skal vi over-
være en fulig generalforsamling
og i korte uddrag beskrive dens
forløb.
Bogtrykker M. Truelsen blev valgt
som dirigent, hvorefter forman-
den, direklør Brodersen, aflagde
beretning. Her gengivet i uddrag:
"Forfuet l9l7 afholdtes en udstil-
ling, der havde vagt megen op-
mærksomhed og givet et overskud
pA 796 kr. 85 øre. Medlemstallet
var steget til 180. Der var i vin-
terhalvåret afholdt møder hver
torsdag med afoekslende foredrag,

1r

\r
1

\

KATALOG
over Københavns foto-

grafiske Amatør-Klubs :

r't' internationale Ud-

stilling af Fotografier:'
,':,:,,,ii København. Bred-:

gade 2gr r'ste og 2den Sal, 
'l

zzApnltil 8 Mairgo4::

KFAKførste l<ntalog.
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Klubbens bestyrelse i 1906. Wiltiam Truelsen, formanden C.J. Brodersen, prokurist Brusendorf

og brandchef Liisberg.

Instruloionsaften i København fotografisl<c Amatørklubs lol<aler pd Købmagergade 1905.

Amatørfotograf H. Rom i midten af billedet forklarer og demonstrerer.

Optøgels e : Agfa lynlyspulver.
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Besryrelsen for KFAK sarnlet til billedbedømmelse.

ttdstilling af fotografier i Bredgade 29., fra den 22.
Optagelserne er fra klubbens 7. internationale
april til 8. maj 1904.

funling: KFAK -Htrb.

demonstration og forevisning af
lysbilleder. Der var afholdt 2 kur-
ser i bromolie under ledelse af fo-
tograf N. Chr. Bang. Formanden
rettede en tak til alle, som havde
bidraget til arbejdet i det forløbne
år. Klubbens financielle status var
god med et overskud på 582 kr.
58 øre. Bestyrelsen blev genvalgt.
Bestyrelsen består derefter af
d'Herrer P.G.R. Bentzen, C.J.
Brodersen, H. Brusendorf, A.
Poulsen, E. Ridler, H. Rom, R.H.
Stam og Orla Sæby; suppleanter
er D'Herrer C. Reiøel og W.Tru-
elsen; revisorer d'Herrer C. Fre-
deriksen og M. Truelsen. Udstil-
lingsudvalget består af d'Herrer
Chr. Bertelsen, Chr. E. Hansen,
W..Truelsen, Sigvart Werner samt
klubbens formand og kasserer".
Sluttelig rettede formanden en
varm tak til bogtrykker M. Truel-

sen fbr den støtte han ydede itma-
tørfotografien ved at udgive
"Amatør-Fotografen" og den over-
ordentlig smukke udførelse, han
ofrede på dette blad. Videre hed-
der det:
"Torsdag den 4. april holdt docent
Dr. phil Chr. Winther i Teknolo-
gisk Instituts bygning et meget in-
teressant foredrag for klubbens
medlemmer om "betragtning af
billeder" hvorefter Polyteknisk
Læreanstalts fotokemisk-fotografi -
ske laboratorium blev forevist.
Mødet var talrigt besøgt".
Denne velfungerende amatør-klub,
som stadig er aktiv, fostrede man-
ge fremragende amatørfotografer
bl.a. H. Waagø, men ikke mindst
Sigvart Werner (17), en del ama-
tører blev endog kendte erhvervs-
fotografer.
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I{ODAK HANDELS.MEDDELELSE

EI(SPEDIENTENS OG SÆLGER,EIIS 10 BUD
l. Vær elskværdlg.

(trltu. forelræklier altid. nt kol,e, hr:or Elupeditionn erhettatelig- man kol,er
hilst rf dm, du'ilser at han han lidc em, Slr,rb dafor tt gore et godt lild-
lr.t,li ftt Kundn. I/,zr ogsaa soigruret og hilti,ueret - udat. dt t,,ffe nf.lt.
lertl, o! sarg J'or, at Ktnulm i Dent.fiuder et tlnmrct l.fuuuske, der er opstrt

poo ot 't,htde htns tr'efuilje. Tal snntht og horreht).
9. I{end nøJe d.e Tlng, De handler med.

(I'trens ,'Irt, Oprhttlelse og Historie mtra Ehspetlientm l;ende. I Deres n'ifid
tttttt De udarbejtle en Oaersigt o.uer l/arerue),

3. Diskut6r ikke med l(unden. Benægt ikke hans Paa.
stande.
(Dil g,rhler ttm of z'ejlede Ktmdet, lmtt. t,il ihke I'eltvres lnt, tt hon fugt:r

Jejl. Pntstaaelighed frcmhalder hm Uz,ilje).
4. Lreg enhver Ting klart til Rette.

(Brug ikke intlt'iltlede S,thtinger, forklor alt souledrs ot dm jduvste Ktnrrle
sttttt'el tyrn ieil. lregt't'etle liunde fatr hlor Beslrcd - utlen Ortst'oh, Glmr,
ililie, nl m Kurrde ofte ønslfl,' at nnses for lilogere og i hz,ert fuhl i.hhe hnn

.fiu'dragc at hlh,e hon'exet).
5. Stik ikke nog:et under Stolen, men vær oprigtig.

(L_vt' il;ke, ttteririu ihl:e, Dd, De sigr, nutd hfl.L,e fost Buul i l/irhetig-
lruln. Kmtden skol hne Fuhlsen o.f, tt De er_fiildt oprigtig og gemeØilsker
huns Tillid).

(i. Vær bestemt og ordholdende.
(Du'es Ord l,or L,d'rc slil godi sortt en mulersliretm Erlil.æring),

7. ffusk Yavne og Ansigter.
(tl;I',: ulle hu len Etrte, nktt. den ntau uduihles. Opnttr tlerfor Kuulcnuzr-
I;cr o! Ejmdomnuligheder z'etl Ktmden, og Deres Hiltonmtelse t'il uth,ihles).

E. ISeny't saalidt som muligt -Jeg-.Form.
([-nl Tnlm tlreje sig ont. Ktrndm og ihke om l)enr seh,. Forrctuin.sat. er
i'i' fttr olle aulre md. Prim,ipolal.

$. Hav Tillid til Dem selv og V&rerne.
(l'ro fttu l:orlmuntl fitt Su:cts - t,, S'rrr:rrcs beg-vndcr metl Den's ryut Tro

frt lu. Regn hdlu'e nrcd tt sl:ullc sdw for Kr.5o.- cnd for Kr. y, og
t',rr iqlitr g/rrrl og' optimislish .r,atl Forreltrfuger. Det er smittende).

10. V:er l'rerdig og: menneskelig uden Selvdyrkelse. Sky Ud.
flugter som pest.
(t{rtsl: De tr Mtldgil sortt ,;}[emresl;r",, ellcrs litttttle nmt jo l,nt{t eu lintt-
/,'{. I'n' ltrfot' ln'mtl(, irrlresstrel, l,ryejstrct og forslonmrle. Ktnultn t,il
rili,l sogt lu I:l:sfeliul, Ittn lnr li,lt, og l;ontnn:r'helsr llutt ,lir, ln,r,r lturt
.;,iilir llris lxrt El;slttlitioruu).

Omkring

1. Juli d. A.
arangeres i

Zoologisk

Havs
en Udstilling

af

Amatørfotografler af Dyr,
forbundet med Præm.ieæskning.

Flere fremragende udenlandske Udstillere

vil deltage.

'i l1ave det slørste Ud-
.tdlg her i Candel af
all til fmatør - /-oto-
grdfien henhørende

TEt-EFON 8I72
litrl illuslrtrrdr Kalalog srndr's grrrli.s

ttg.ltdnko.

:i liii ii.. ::

il MODEL 1e2B iiii tvtu) u t_t_ tv z.o iiii:ii



Lad Julegaven bllve en

"r1odah"
slr er De slkker Paa at
vækkc varlg Olæde
tænk blot Paa alle de

morsommc Bllleder, gom

srmles I Tldens Løb og

holder /tllndcrne I Llvel

Priser frø Kr.. 10,00.

Chr. Jensen
Vesterga,de
5østed

,', Viden'
skab,

,ir KuIst,

,ir l,likro'
fotografi,

,rr Astro'
fotograf,

rir ll
leknisk
-ftu9.

Kker,
)rr

Skriv Dato paa Deres Negativer!
Gør Deres OptaSelser dobbelt
værdiiulde ved paa NeSativets
Margin at notere det allervigti{ste:

hvem. naart hvor,
De kan {øre det samtidiS med
Opta{elsen, naar De bruger en

Reklameel<sempler fra I 9 I 2- I 91 5. Auto€ral Kodak
KODAK AKTIESELSKAB

ØSTERGADE 1 TELEFON 6202 XØBENHAVN

Domæb Fototntscsn



Kodak Folding m.m.
Kodak Folding mm.
Den Første Verdenskrig virke-
de stimulerende på udviklingen
af fotografiapparater og udstyr.
Tyskland var blevet den føren-
de leverandør i Europa. Over
50 fabrikker producerede ka-
meraer til et stadigt voksende
amatørmarked. I Amerika hav-
de det verdensomspændende
firma KODAK en markedsan-
del på 9O%, men var ikke leve-
ringsdygtig til Danmark under
krigen. Det var stadig sådan, at
man valgte kamerastørrelse i
forhold til sit endelige billed-
format. Nye tekniske frembrin-
gelser blev præsenteret på stri-
be.
Kodak lancerede i l9I4 Auto-
graphic Kodak. Apparatet brug-
te specielle film, som havde
karbonpapir imellem filmen og
underlagspapiret. Med en lille
stålgriffel kunne man notere
motivets art. Vest Pocket-ka-
meraet (1912) trl I27 film blev
en formidabel salgssucces lige-
som tilsvarende tyske fabrikater
såsom Picolette og Ernemanns
Bob. I 1916 fremstillede Kodak
det første kamera med indbyg-
get afstandsmåler, koblet dirb[-
te til afstandsindstillingen.
Efter verdenskrigens afslutning
stod en ny epoke for døren: de
mindre formater og handige ka-
meraer! Fotohandleren havde
sandelig besvær med at handte-
re de mange film- og billed-
formater. Men stadigvæk førtes
rullefilm i mange størrelser og
planfilm i endnu flere formater.
Planfilm og plader, som førtes
på lager, kunne have følgende
formater: 4,5x6, 6x9, 6,5x11,
8x10,5 9xI2, 8x14, 10x15,
10x16,5 , t2xt6,5, 13x18 og
18x24 cm.

Ethven Negativ, som er værd at fremstil-
le, er værd en Dato og en Titel, om ikJrc
af arden Grund, søa for senere ldentifi-
cering. Værdien af Autograf Indretningen
ligger deri, at Dato og Titel findes paa
selye Filmen, saa at man Aar efier ilclre
behøver at vcere i Tvivl om Tid og Sted
f9r Optagelsen. Alle Folding Browiies og
FoØlng Kodal<s, med Undtagelse af StC-
reo Karneraet, har paa Bagsiden en lille
Klap, der dælclccr en Aabning, hvorigen-
nem man l<an slcrive paa det røde papir,
som_beslEtter Filmen. Naar Optagelsen
ey -forqtaget, holdes Klappen nogle faa
Sehtnder aabna for Lyset (ilclcc mod-So-
Icn). Ved Fremlcaldelsen staar da skrevne
da i sorte Træk paa Negativernes blankc
Mellemrum.

N B*s altid

@ ".Kodak"Film
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Dersom De havde en DKodak<!

1925

Hvad er en >Kodak< ? I det populære Sprog er >Ko-
dak< og Kamera blevet samme Begreb, men ikke et-
hvert Kamera er en >Kodak<. I)erfor maatte >Kodak<
Fabrikkerne i sin Tid ved et Slagord fastslaa Kends-
gerningen: >Naar det ikke er en >Eastman(, er det
ikke en >Kodak<.

>Kodak< Kameraerne er specielt byggede med Ama-
tørbrug for Øje.Aarelange Eksperimenter og Erfaring€r,
stadige Forbedringer og Moderniseringer har skabt de
Typer, der Verden over har gjort >Kodak< Navnet be-
rømt. At eje en >Kodak( er at være i Besiddelse af et
Middel til med de færrest fnulige Forudsætninger at
frembringe et fotografisk Billede. >Tryk paa Knappen,
vi gør Resten<, lød et andet verdensberømt Slagord,
der kårakteriserer et af cle almindelige Kodak Appa-
raters ypperste Fortrin. '

>Kodak( er Amatørens Kamera. Der er ved en Række
Anordninger sørget for, at Begynderen efter blot et Par
Minutters Undervisning kan bbnytte det uden at gøre
F9jl. "Enkelhqd, Paalidelighed 9g Styrke er Egenskaber,
som'"etiivbrt'irKoduko ru*.å besidder, med.ens der
iøvrigt findes >Kodaks< for enhver Smag fra de bil-
ligste op til de kostbareste, fornemt og delikat uclstl'rede
Apparater med den fineste Optik, der tilfredsstiller de
fremskredne Kenderes højeste Fordringer.

>Kodak<< Kameraerne er praktisk indrettede. Ama-
tøren vil paa ethvert Trin i sin Udvikling kunne finde
en >Kodak<, der passer ham og med netop de Egen-
skaber, som svarer til hans Behov. Men selv med de
enklest indrettede >Kodak( og >Brorvnies< kan der ta-
ges Billeder, som fotogralisk og kunstnerisk staar fuldt
paa Højde med Billeder, der er optaget mgd de fineste
og dyreste Kameraer. Kun kan man med de billigere
Kameraer ikke løse vanskeligere fotografiske Opgaver,
man kan ikke gØre Øjebliksoptagelser under ugunstige
Lysforhold eller foretage meget hurtige Eksponeringer.

Nr. 1 Autograf Kodak
Special

Nr. 1A Autograf
Kodak Special
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Det ideelle kamera

1. Et forholdsvis lille kamera, og
store billeder kan man naturligvis
få indenfor rimelige grænser. Som
særligt små i forhold til formatet
kan nævnes Zeiss Ikons lcarette,
6x9, Kraus-Rolette og Cocarette,
5x8 cm, samt adskillige 9xL2 ka-
meras til planfilm.
2. Nu til dags er der stort udvalg i
sol ide aluminiums-kameras.
3. Deckrullo Nettel sirmt enkelte
rullefilmkilmeras springer automa-
tisk op og er indstillet på "uende-

lig".
4. Uden afstandsindstilling kan
kun tænkes små formater med rin-
ge optik, uden lysstyrke, og kun
med skarphed indtil en vis af-
stand.
5. Blænden er absolut nødvendig,
da dybdeskarpheden ifølge natur-
ens lov afhænger af den anvendte
blændes størrelse.
6. En lukker af denne hastighed er
let at skaffe, men det er ikke mu-
ligt at fremskaffe et negativ-mate-
riale, der er tilstrækkeligt hurtigt,
og som tåler et så enormt sPille-
rum i belysningens virksomme
værdi, som vil fremkomme ved
variation imellem stærkt lyS og
svagt lys henimod aften i dårligt
vejr.
7. En sådan anordning er praktise-
ret ved "Leica" kameraet, der i
wrig!. har flere af de forlangte
egenskaber og som, hvis man ikke
er bange for at forstørre sine bille-
der, er noget nær det ideelle ka-
mera.
8. Prisen vi nævner er naturligvis
spøg, og er utænkelig for et kame-
ra med flere af de ønskede egen-
skaber forenet i 6t kamera.

Amatøren drømte ofte om det per-
fekte kamera. Hvorledes det skulle
se ud og fungere, var der mange
bud på, bl.a. dette fra begyndelsen
af 1920'erne:
1. Så lille som vel muligt, og alli-
gevel give ret store billeder, f.
eks. i størrelse 9xl2 cm.
2. Det skal være så let som mu-
ligt, og alligevel være solidt.
3. Det skal naturligvis være til at
klappe sammen, men skal ved et
tryk på en knap springe op og væ-
re færdigt til brug.
4. Der skal ingen afstandsindstil-
ling være, men billederne skal væ-
re skarpe på enhver afstand.
5. Lysstyrken skal være så stor, at
man får gode billeder selv i regn-
vejr.
6. Der skal ikke være nogen blæn-
de, men dybdeskarpheden skal
være lige stor, uden hensyn til af-
stand, med fuld åbning.
7. Lukkeren skal aldrig indstilles,
men skal være i stand til på
1/1000 del sekund at gennemeks-
ponere negativet, uden hensyn til,
om det er sol eller regn.
8. Filmen eller pladen skal skiftes
automatisk, således at mere end
een optagelse er umulig på samme
film.
9. Det må ikke koste mere end 10

kroner, og skal kunne købes på
afbetaling med 1 krones udbeta-
ling og l0 øre om ugen. Hvis ikke
det er tilfredsstillende inden et år
fra købet, skal det tages retur og
de hafte udgifter til film o.s.v.
skal refunderes køberen. Ja, et så-

dant kamera kunne sælges i mas-
ser. Ia', næsten i større tal end
Fordvogne.
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Men hvad kunne man få i virkeligheden?

Amatørens hverdag
Amatørens sædvanlige format l3x
18 cm skrumper takket være for-
størrelsesapparatet ind til 9x12 cm
eller 6x9 cm. Næsten samtlige fa-
brikker fremstiller små kameraer
fua 4,5 x 6 og mindre. Salget af
disse apparater gfu i de første år
alt for langsomt. Amatøren
skræmmes over omkostningerne
ved at lave forstørrelser på trods
af besparelsen i negativforbruget.
Man er også skeptisk overfor et så

lille format, selvom man med ki-
nofilm på, 22x33 mm ser et frem-
ragende resultat. Småbilledkame-
raets fordele og mangler kan kort
beskrives således: dets ringe vægt
og omfang er mest iøjnefaldende.
Forholdet mellem et 9xl2 cm ka- '

mera og et 4,5x6 cm er ca. 5:1.
Størrelsesforholdet det samme. 9x
12 kameraet skal enten bæres i
hånden eller transporteres i en tas-
ke, hvorimod de små kameraer u-
den besvær kan stikkes i lommen,
nogle endda i vestelommen. Det
samme gælder kassetterne, 12

fyldte kassetter er en tung pakke;
hvorimod et tilsvarende antal små-
filmkassetter let kan ligge i lom-
men. Anskaffelsesprisen er næsten
den samme i begge tilfælde, men
besparelsen ligger i de løbende
udgifter til negativmateriale. En
negativ-film eller plade koster ca.

ll3 at 9xl2 størrelsen. På det op-
tiske område er forbedringerne
endnu mere indlysende. Det lille
format og tilpasset brændvidde gi-
ver en langt bedre dybdeskarphed,
eller ved sarnme dybdeskarphed
en langt større åbning, herved
kortere belysningstid. Dette fak-
tum blev ofte undervurderet af
amatøren. En anden fordom var
frygten for det lille negativ og be-
sværet med at forstørre. Det ene-

ste man kunne anbefale var, at af-
prøve teknikken. Det skulle da
hurtigt vise sig at ved en forstør-
relse kunne man opnå helt andre
billedmæssige muligheder f.eks.
afskygning, blødtegning, fortoning
for slet ikke at nævne glæden ved
udsnitsforstørrelse. Et minus i

regnskabet var dog det lille nega-
tivs sårbarhed. Negativfejl, beska-
digelser af hinden m.m. var en
ulempe, men her var retouche en
redning. Mange unatører havde
svært ved at skulle undvære den
vidunderlige matskive - selv om
en god rammesøger er fuldtud så
god. Afstandsindstillingen var
klart et problem i mange år, selv
om de mange sindrige dybde-
skarphedstabeller var en hjælp,
men heldigvis havde Kodak allere-
de i 1916 fremstillet en koblet af-
standsmåler - så hjælpen var på
vej.

€,,,Piccolette" eftr
e/z ,rCo cargttg" er

len
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Vertilrnl Atom ICA, ca. 1%)9-25.

Vest Pocl<ct Kodak lcnrnera - 1912-14.
Kodak Anastigmat f:6,9. Kr.36,OO.

Ensignette - ca. 191O-3O.

Baby Sibyl - ca.1912-35. 4,5x6for
plader ell.er film. Tessar f:4,5/75mm-

Kodak No.1 - 1914-27. 2l/tx]I/t'
12O rullShn. Kn36,Ø.

Stereo ldeal (651) - ca. 1910.

6x13crn plader. Tessar f:4,5.



Vest Pocl<ct No.1. - ca.1915-19.
6x9 crn. Kr.36,0O.

Liliput - ca.1914-26.
4,5x6cm eller 6,5x9cm. Vest Pocl<ct No.2. - ca.1915-24.

Kodak No.2. - 1915-26. 21/tx31/t"
1 2O rullefilm. Kr. 3 8,0O.

Piccolette - ca.1919-26. 4,5x6,5
127 film. Tessar f4,5/75mm.

cln,



Provinsmappen
I 1923 blev en lille gruppe jyske
fotografer enige om at oprette en
fotoklub, som de kaldte Provins-
mappen (18). Klubben skulle være
et modsvar til KFAK, som de be-
tragtede som noget "københavne-
ri". PM's medlemmer blev rekrut-
teret over hele landet og talte både
amatørfotografer og fagfotografer.
Et af klubbens mangeårige med-
lemmer og stifter, viceskolein-
spektør A. Johansen fastsatte nog-
le meget specielle medlemsregler.
Klubbens medlemstal måtte ikke
overstige 20, og man skulle ind-
sende en prøvekollektion på 3 bil-
leder, som skulle godkendes af en
streng censurkomitd. Man havde
intet personligt samkvem. Provins-
mappen cirkulerede blandt med-
lemmerne, som udelukkende
skriftligt bedømmer hinandens bil-
leder. En lille smagsprøve på dis-
ses strenge bedømmelse fremgår
tydeligt af følgende:
"det fortælleirde indhold er stærkt
og mærkeligt", "billedet siger mig
overhovedet intet", "interessant,
set fra et pyroteknisk synspunkt",
"morsomt og godt lavet".
Det viste billede var en elektrisk
installation på en forkullet træ-
væ9. Provinsmappen blev på in-
gen måde den eneste i landet,
mange fotoklubber tog idden op,
som blev en stor inspirationskilde
for mange amatørfotografer. Med-
lemskontingentet var i mange år 2
kr. om året, men er dog steget til
30 kr. i dag!

Provinsmappens primus motor slcoleinspelaør
H. Johansen under en udflugt til Mols. Ca. 1938.

Foto: Thomas Pedersen.

-..,* 
'o,*r,,,:ll$i

'Sr,:..'...........+:.::rr'::r"::
:::

Somfaglig leder ses Th. W"g. Foto: Thomas Pedersen.

Ca. 1960.

72



Thomas Pedersen betragte et godt motiv. Foto: Weg 19Ø'

Medlemmer af Aarhus fotografisl<c Arnatørklub ved Egens kirke sidst i
1930'erne. Foto: Thomøs Pedersen.

73
bnling: Pou! Pedercen, Århus.



Amatør-fotograferne!

Arnatørfotografen aroejder i dø jysl<c landsl<ab.

Amot ørfot o grafer pd ARBW D E !

74
bnllng: Poul Pedtrsen, Århr.t.



Anatøren fanget" 
'i 

en sommerafienidyl. btung; peter rrøgcn

Må"tkc er det skowidderen, som forsøger sig?
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Amatør-fotografier

Heldigvis var klub-medlemskab ingen betingelse for at kunne udørre amatørfolggrafe-
ring. Udstyret med et box-kamera 

-blev høj som lav i stand til at fastholde familiesam-
menkomstår og daglige begivenheder. De færdige billeder kunne man sende til venner
og bekendte - -et våsentligt supplement til det skrevne ord. Amatørens muligheder for
aifotografere "her og nuo epiirJden blev aldrig en konkurrent til fag{otografeq, Wæ-rti-
mod. De bedste af dlsse am-atørtilleder vil altid kunne give os en fornemmelse af en
svunden tids elegance, elendighed, livsmod eller afmagt, men også en visuel oplevelse
og samtidsforståelse.

Kvindelige amatørfotografer var sjæl.dne -
muligvis fruen til 'Ordruphøj'
nord for hovedstaden.

Prinsesse Alexandra af Wales var en iwig
fotoamatør. Ca. 1889. Foto: Mullins.
Kgl. arkiv. Windsor slot.

7B



flI,.lt:;i

:i::::t:r:l l:r::lLl

SSr

:S:å: .,rr.S r:

,,$.*.;i;s*;;ii

,$*r**i:ir
j.[.:}.'*$i.i,

,:$.t;ry

ru$"$

,:*Sr,i*.*i,,i,r.

.,##,'.'##,.i.,.r,

,.,.'--.., '*$.....

1,,,$1 :,1,,i{: 
,

Prins Christian, (senere Christian X) tager bestik af et motiv. Damerne er dronning Al.exandra af
England og kejserinde Dagmar af Rusland med et Panoram Kodak, som nu befinder sig på Dan-
marks Fotomuseum. Fredensborg 1%)1. Det kgl. Bibliotek.
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Træd varsomt, vandet er koldt, og snart er du i kassen. Lønstrup strand 1911.
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Førs dreng har fåø bil. Samling: Svenn Hugo.

"pusten". Præstø ca. 1922.Dyrlægen er mistet

78
funling: McIs Weiumctet.



Fra en l<øbenhavnsk baggård. Gæsterne skal foreviges.

f fhr^-,-
rL,'^d{rh4*{-r4
/l'::2,t-L6 ,X u-oLL / t !!-

/1/

En omgang hjerterfri - er il<ke til at kimse af

79
funling: Ttou I'u8.



Sd gør vi sådan, når vi vaskcr vort tøj! Samling: Svenn Hugo.

To piger "aftøget" i fotofirmaet Budts Mtiller's
gård 1897.

futrllng: F. Bcrendt.

Optagelse fra baggården på Nønebro.
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Faders stolthed. Fotografi frø haven. Samling: Svenn Hugo.

F amilieidyl foran hus et.
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Strandbilleder er altid et oplagt motivfor arnatørfotografen. Samling: F.B-

Det er FIÅGDAG og man er på langfart. Hadsund. Ulccrdt fotograJ'

Fire darner på skovtur - med ån here?



Tante åt og tante to. Samling: Svenn Hugo.

Hele familien har taget "professionel' opstilling for amatørfotograf E. Olsen. København.

funli.trg: Ttou løtg.
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Nogle rejsevink

"En særlig ivrig amatøt har i for-
sommeren L927 ønsket at meddel-
agliggøre andre lidelsesfæller i de

fotografiske problemer, en længe
ønsket ferierejse kan give. De
skønne feriedage nærmer sig, som
det plagede dagligdagsmenneske,
desuden fotoamatør, allerede i
lang tid har længtes efter. Længe i
forvejen har han lagt Planer og
studeret prosPekter og kort.
Drømmen om skønne, solrige da-
ge, om det ubundne oPhold i natu-
ren, bliver nu til en vished hos hi-
ne lykkelige, som kan tillade sig i
længere eller kortere tid - alt efter
rejseomkostninger. Den ene vil fo-
retrække havet, den anden heden

og nogle lykkeligere vil vælge sY-

den, som længe har været deres

hemmelige ønske og mål. Alle øn-
sker de sig de bedste oPtagelser.
Men hvorledes ser det ud i virke-
ligheden. Efter ferien skælder og
smælder den ene over det anvend-
te filmmateriale, som har ødelagt
alt for ham, en anden gør det
samme over et bestemt Plademate-
riale, som han til sin ulYkke be-
stemte sig til kort før rejsen, eller
muligvis har objektiv eller lukke-
ren giort strejke, og bæstet har ik-
ke været til at få i orden igen
o.s.v. Sådanne klager er efter feri-
en ikke sjældne. Og hvem af os er
det ikke gået på lignende måde?

Dette har som regel sin årsag deri,
at ferietiden bringer os noget
usædvanligt, at man til negativ-
materiale må anvende noget gan-

ske særligt, hvormed man aldrig
har arbejdet med før. Fordi en el-

fer anden ven har arbejdet med

denne eller hin plade eller film-
mærke, og fået gode resultater,
glemmer man, at man først må

indarbejde sig med hvert nyt ma-
teriale og først lære dets ejendom-
meligheder at kende. Dette sker
først efter at have taget en mæng-

de optagelser, og det er derfor en

stor fejltagelse at medtage et så-

dant materiale uden en forudgåen-
de nøje aforørning. Det må derfor
indtrængende tilrådes, at man til
en rejse kun medtager det negativ-
materiale, som man er vant til at
arbejde med. Selv eet og samme
fabrikat kan svinge betydeligt i
kvalitetsgodhed, og dette er navn-
lig tilfældet med mindre fabrikkers
produkter. Prospelter og anbefa-
linger er jo meget nyttige, men
som regel mest for fabrikanten
selv; thi hovedbetingelsen er, at

man forsøger selv. Man skal end-
videre ikke begive sig på en rejse
med et kamera, som man ikke i
forvejen har giort sig fortrolig
med. Noget, der ofte volder van-
skelighed, er den rigtige afstands-
bedømmelse. Indstill ingstabeller er
jo ganske nyttige, men det bedste
vil altid være, forud at øve sig i
bedømmelsen af den rigtige af-
stand, thi selv om man har af-
standsmålere, som for ørrigt er
ganske fortrinlige, så vil der dog
forekomme tilfælde, hvor man ik-
ke kan få tid til at anvende en så-

dan. For det meste fordrer et godt
billede en ikke ringe overvejelse
og tankearbejde forud. God rejse!"

Det rrar godt
at jeg havdo

ellers var mine Billeder
ikke bleven saa gode

lrsøs ooerzlt

Enefabrikanter r

Bmulslons- Papir- Fabriton, 
"

,,MERI('IUR.. ,.r,,
Carl Poulsen & Sønner ', ...

København Valby
I

84



Actien-Gesellschaft
Fotogr. Afdeling

ftr Anilin . Fabrikation
BERLIN S.O.36.

B E R LI N. 1. Januar 1923.

J.C.STOCHHOLM

POPUL,IER VEJLEDNING I

FOTOGRAFI

AUGUST BANGS FORLAG. KØBENHAVN

*) 4: 6,6

J l:6;6
f . 4:6,6

3,6:616
6:6
6: ?,6

*) 5:9
t) 6:9
1 6:9

6,6:11
ti"6: l1

*y 8: 1016

') 8:10F
r) 8: 10,6

r) 8: 10,6 cu F tll 12 Opt
Trlr: 12,6 ,, X ,, 6 ,
Trfr: t2r6 ,, M ,, 10 ,,
. 8:14' ,r'O,, 6 ,,

8:14 ,, G ,, 10 ,,
9:9 ,, 8,, 6 ,,
9:0 ,, E, 12 ,,

t) 10: 12,6 ,, I ,. 6
*) l0: 12,6 ,, I ,, L2 ,,
*) 10: 12,5 ,, K ,, ti ,,
*) 10: 12,6 ,, K ,, 10 ,,
12,5:10 ,, L , 6 ,,
12,6: 10 ,, L ,, tZ ,,

Joret Stativfuteral
Lysfølsom me Sil kåstoffer

fabrikeres kun af

JOS. REICHELT
Berlin-Steglitz

Heparalion af Kameras
samt alle Lukkerkonstruktioner.

Axel Borgen,
Nørre Farimagsgade 42.

København. Tlf. B. 1342x

j

fieparation af Kameras
Axel Jensen

Vester Fælled Mollevej 5.
, Telf. Vester U55 x

Reparaler _for Kobenharns slorsle og
fi n es t e S pcci a lJbr ret n i ngcr.

H. Hjorth,
Fotografisk Snedkeri.

Smedegade l8 København

Reparerer og omforandrer
Kameras

Naar man fotograferer i Dyrehaven i Oktober!

Affu Fllmpakker os Rullefilm
Fritblivende UI/ Eøjfotrom, gloriefri, farvetuleoo.

4,6: 6 45: 10J 10: 15 cm
9ta,

pc PrLLr til rl Opt{tl.c.

Kr. 1.80

r 1.6
2.10
1.06
1.05
1.80
1.30
1.80

n 2.s
1.60

&20
9.36
1.70
9.86

P€I

Yed Bettllioger mor deu ønglods Spolelengile stediig opgives uøjogfdgt; ilcndeu
tnr. !o.n ved de med ' forryrnede Formoter, der leverue i forokelltge Spolosorter,

,åsr.! Ruiledrm r *;Ti:'"Ttålr"å3'å lffi::"$; stempriagen v,,or, os-
cu 6l Kodrl-Åotogaphic Krraereor.

åffr R6ntgenfilm, præpar€rede paa begge Sider.
UU g : 12 18: 18 18:24 94: 30 3[): 40 40: EO Bb,6: 4i! crn

Kt. a.æ ta.K, 9&tO a.lto 7aåo

aqfa Rontgenfilm til Tandfotografering.
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ora si;ai p. dco oac sidc { l;å ": ": !fr t p., r.rtoo r 1!r srrrlor
ord Eiadr po bqsr sra* | !:! . : ?A I I ErrdtPrkDtEL.

ftF-FotooHaandbo& af Dr. M. Andresen
UU 2&? Sldcr Talrtr lllortnrioaer og fobcltcr. gEqL Udl6nb.. Kr. r.r4
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SMABILLEDFORMAT
35 mm kinofilm

"De glade tyvere" hed det.
Verdenskrigen var forbi, og
forventningerne til fremtiden
kendte ingen grænser, man
stræbte mod hensigtmæssighed
og demokrati, hver mand/kvin-
då sit kamera. Fotobranchen og
-industrien rustede sig til gYld-
ne tider. Udviklingen stYrede
mod mindre formater, smatt
udseende og lysstærke objekti-
ver. Der skulle dog gå en del
år før disse tanker var en reali-
tet for den almindelige amatøt.
For den avancerede og kræsne,
lancered e Læitz i Wetzlar små-
billedkameraet læica i 1925.
Kameraet skulle vise sig at væ-
re et veritabelt columbus-æg.
Ernemann/Zeiss koncernen
fremstillede kameraer til uper-
foreret kinofilm. Bobette I og
II, med den lysstærke Ernostar
2,0140 mm. Man blev i stand
til at optage sort/hvide billeder
under alle lysforhold - med til-
fred sstillende resultat.

Fotografierne
Amatørfotografen købte al-
bums, hvor man indklæbede si-
ne fotografier. Disse var ofte
bruntonede og kopieret i vindu-
eskarmen på dagslyspapir. Fa-
milie- og rej sebilleder for en ri-
melig penge. Den mere avance-
rede optog personlige "kunstne-
riske" oplevelser. Amatørens
behov for at skildre sin hverdag
var stor.

tfP Foto-Montering

- det er stadigvæk dem Kunderne foretrækker'
ANf,ESELS,IABCf

Krbenhavn e. Dnejrgade ll

0 7r tt, L cv b n'i n g s - A tr b u,nt
Stl: Bi:C lådcrimitatioi - lrahclc:2{ brure Bladc

LtYd'er - Al'btt'ttt

N:. ti- : 2: : l?c:,. Xr' {'75

I.: lS,: .T:;;":' nautirå nea u"id;"v; il:ri:fi
f,' r<c,^ t7 . rh.h .. trt. 6.Y)

EOfO-f"IAGASINET A s * Iltd:lftbotcsadeT 
tVe: Nørrevolo Tel 3{lo

BLocH, RouLUND oc -spsIurNi'SrrandvejeniSg'HeirerupAldel]Tel'Heirupi634

B øtta I rc tl s t'å lcrt itLg s -
ALbum,
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Ernst Leitz l<amerafabrik i Tyskland bejlede intenst til amatørfotografens stigend,Ernst Leitz l<amerafabrik i Tyskland bejledg intenst til amatørfot-o_grafens stigende (
kvalitetslvav. Reklamerne var internationale i streg og tel<st. 1935.
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Fotomagasinet

Smul<l<e linier, stuklofier,.fir" glasmontre og glasdisk var sidste slvig i 1916.

Denne forretning bliver senere
udskilt, og drives videre af
Sperlings søster, der var gift
med den oprindelige medstifter
af Foto-Magasinet A/S. Forret-
ningen blev ombygget i t937-
38, 1955 og i 1987. Efter Ri-
chard Sperlings død overtog to
mangearige medarbejdere Gun-
nar Sjolin og Aage Rudal for-
retningen, men trak sig tilbage
i L978. De nuværende ejere,
Sten og Inge Olsen købte akti-
erne af "Any & Richard Sper-
lings Fond" og gav forretnin-
gen navnet Olsen Foto A/S.

I de lange Uinteraftener

.r:"
j{,,. 

.

r{il,
;, {l
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ffiæ
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Den L2. maj I9L6 var der fest i
Frederiksborggade 7. Kgl. hof-
fotograf Peter Elfelt var blandt
gratulanterne da fotohandlerne
Richard Sperling, Bloch og
Roulund åbnede deres elegante
forretning midt i hovedstaden.
Som generalrepræsentant for
bl.a. Path6 og Ditmar var man
blandt de første, som markeds-
førte amatørsmalfilm. Fra au-
gust L92I udsendte man gratis
et manedshefte, FOTO-MAGA-
SINET, til forretningens kun-
der. Budskabet var nyheder
samt instruktive artikler om
den fotografiske hobby. I 1922
udgav Sperling "Foto-håndbo-
gen". Man etablerede en filial
på Amagertorv 16, som lukke-
de i 1928. Ny forretning blev
etableret Jægersborg Alle 28.
Desuden havde man et samar-
bejde med Foto-Magasinet,
Strandvejen 189, Hellerup.

1-
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FOTO.}IAGATNET'I
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Lokalerne blev udvidet, stilen ændret, men kal<kelovnen bevaret. En nobelforretning anno 1930-35.

I midten af 1950'erne blev forretningen gennemrestøureret efier datidens standard.
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I 1955 blev Fotomagasinets facade strømliniet - en ualmindelig smuld designet hovedindgang.

Fotomagasinet var kcndt fol sine l<pndte "ansigter".

Her er det skuespillerinden Liva Weel som bliver betient.

91
baling: Foto Ole (Forærugaslnct).



Et moderne indrettet atelier til frembtilling af fotografisk amatørarbejde.
Maj 1922 (19).

Amatørfotografens brug af foto-
handleren, som den, der skulle be-
arbejde hans film, blev i maj L922
beskrevet i bladet "FOTOHAND-
LEREN". I en reportage fra "FO-
TO-MAGASINET" i Frederiks-
borggade læser vi:
"De færreste amatørcr gør sig no-
gen forestilling om, hvor stor og
kompliceret en sådan moderne an-

stalt i virkeligheden er, og når der
af og til klages over de for høje
priser, er de sikkert ikke klar over,
hvor mange hænder det fotografi-
ske arbejde skal passere fra det
øjeblik, det indleveres til os i vor
forretning, og indtil det atter udle-
veres. Vi skal her give en kort be-
skrivelse af den rejse, som en film,
der indleveres til fremkaldelse og
kopiering, EØt gennem vort atelier.
Filmen afleveres i vor forretning
og ekspedienten udskriver en or-
dreseddel, af hvilken kunden får en

kopi med angivelse af tiden, På
hvilken den affer kan hentes. Fil-
men lægges i en pose, hvorPå der
atter skrives, hvad der skal ske
med den, samt tidsangivelsen, når
den skal være færdig. Et bud af-
henter derefter flere gange daglig
de indleverede ordrer og bringer
dem ud til atelieret (billede 1). Her
bliver de forskellige ordrePoser
sorteret. Filmen, der skal fremkal-
des, bliver bragt ind i fremkalder-
rummet (billede 3), hvor den num-
mereres, standardfremkaldes, fik-
seres og udvandes, derefter bringes
den ind i tørrerummet (billede 4),
hvor den kontrolleres og tørres i
dertil særligt indrettede tørreskabe;
der forefindes fire sådanne skabe,
to til rullefilm, et til planfilm og et

til plader. Skabene opvarmes med
gas, og den fugtige luft udpumPes
ved hjælp af en ventilator. Til kon-
trol af temperaturen i skabene er
hvert af disse forsynet med et ud-
vendigt aflæseligt termometer. Så

snart filmen et tør, bliver den sor-
teret og lagt i sin pose, hvorefter
den bringes ind til kopiering; her

Husumgade 1.
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bliver hver kopi forsynet med det
respektive ordrenummer samt, for
kontrollens skyld med bogstavet
fra det bord, hvor det er kopieret;
der sidder fire medhjælpere om
den ene og tre om den anden vask
og kopierer ved hvert sit bord. Ef-
ter endt kopiering og fiksering
bringes billederne til udvanding,
hvilket sker i store, roterende
tromler; der bringes de over i hær-
debadet, hvorefter de lægges i de
store tørretromler, af hvilke der fo-
refindes to, der opvarmes, dels
med elektricitet og dels ved gas.
Når billederne efter ca. 15-20 mi-
nutters forløb er tøne, bringes de
til sortering, beskæring og udprik-
ning, hvorefter de atter går tilbage
til den sidste kontrol ved udleve-
ringen, forinden de bringes tilbage
til forretningen. Såfremt filmen
skal forstørres, bliver den bragt
ind i forstørrelsesrummet (billede
9), og hvis det er en stor forstør-
relse, der skal fremstilles, bliver
arbejdet udført med det store appa-
rat, medens de såkaldte "store af-
tryk" fremstilles på det lodreffe
forstørrelsesapparat. Efter endt
fremkaldelse og fiksering bliver
billederne behandlet på samme må-
de, som de andre aftryk, og mon-
teres på en passende karton, hvor-
efter de udplikkes, retoucheres og
passerer den sidste kontrol. Så
snart billederne kommei tilbage til
forretningen bliver de atter kon-
trolleret og anbragt i de forskellige
ilffi, indtil de aftrentes af kunder-
ng"

Minimums Brutto Prisliste.

Kopiering at Billeder

3 x 4 os Lcica... x, "o.lb
4r'.x6. .0,11
6r..\0fr .0,15
6x9-5x8.. .. 0,17
6r;lrll-9-9 " 0.?0
8rl0'/r .0.2.1
Trrtrl2t/'r-9112 .0,25
9 r f,l - lO x l2tl, 0.30
lOx 15. . 0.35
l2rl6rt .0.5O
13 r 18. -' 0.ri0
l8r2.l . .0.90
Postkoft , 0,æ
[rrilnloniilq: 20.:r nrere. Kartoiltrykt Papir: lO/. Inera.

Pra slo.re Ordre nllalec Levcrirrgstirl.

Frcmkaldelse af Film i Ruller
Allc Storrclsct
Firrtkornlremkrl(lelsc ..
Pancltomntlsk Filrn.. . .

Leien ..

Frenrkaldelse af Plader og Planfilm
r. !d
l.æ
t.50
2.00
2.50
5.æ

kaq
t
s'
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ts

!
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s
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GODE RAD TIL AMATØREN

Når man havde anskaffet sig et
kamera, var det en bydende nød-
vendig at sætte sig ind i de mest
elementære grundregler. I et sam-
tidigt skrift kan vi læse følgende:
"Har man anskaffet sig et Kame-
ta, bør man undersøge, om det er
nøjagtigt lavet, og fuldstændigt
lystæt. Man tager Visirskiven bort
og sætter Objektivlaaget paa. Naar
man nu ser ind i Kameraet og
dækker Hovedet og Bagsiden af
Kameraet godt til med Indstillings-
dugen, vil man, især i Solskin,
med Lethed Opdage, om Kamera-
et er utæt, om Objektivlaaget dæk-
ker godt og om Blendespalten luk-
kes aldeles nøjagtig af den indsatte
Blende"

Amatørens kamera kunne efter-
hånden mestre alle situationer - til
lands, til vands og i luften! Skulle
man på en sørejse, v:u dette råd
for begyndere ikke uden interesse.
"Fare paa Oceanet" hed det i
overskriften, som efterfulgtes af
følgende gode råd:
'Når man vil optage en ocean-
damper på havet, er det forbunden
med en vis fare at benytte et ka-
mera med for kort brændvidde.
Skibet, som man ser i søgeren, ser
kun ud som en lille plet og synes
ikke at komme nærmere, indtil
den mægtige skibsbov dukker oP

med en utrolig hastighed, og inden
den intetanende enthusiast får tid
til at trykke på knappen, er det
mægtige uhyre braset ind På ham,
og hvad pladen angfu, er alt håb

om redning forgæves. Lige et ord
med som hilsen til de klimatiske
forhold. Den alvorlige stræbsom-
me begynder må udvise den stør-
ste forsigtighed ved valget af en
dag, hvor det ikke blæser til mere
end passende storm. Kameraet må
holdes omhyggeligt tørt og roligt;
ved at anbringe en fod på hver ræ-
ling kan man opfflde den betingel-
se ved passende knæbøjninger.
Det er indlysende, at det kun lader
sig gffe ved en stadig træning.
For at blive perfekt i denne balan-
cekunst skal man prØ'e at stille
sig på den vel indsæbede kant af
sit badekar, idet man svinger lege- Den stræbsom me Amatørfotograf

met kraftigt hid og did - men pas
på skinnebenene. Når den ønskede
damper nærmer sig, skal man ha-
ve alting parat; det er en uomgæn-
gelig betingelse. Med den ene
hånd skal man måle afstanden til
damperen, - med den anden til-
nærmelsesvis anslå damperens
hastighed i sekundet, - og med
hjernen skal man udfinde bølger-
nes længde, så - helst tidligere -
skal De få vejledningen frem og
anstille en nøjaglig beregning,
oq i det rette øjeblik, STANDS
PA DAMPEREN. Find belys-
ningstiden, - støt kameraet mod
brystet, - hold åndedrættet, - ind-
stil omhyggeligt, - hæv fronten, se
i søgeren, - spænd lukkeren, -
træk kassetteskyderen ud, - spark
stativet ad H..... til, - og tryk på
knappen! ".
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Transporlabelt multrum.

yrrje iBrtorfotosrr( hrr !5Lett ct'
terit red dct ?ill r!3r rtt tsraalctt
rldr*ru^6 heonr I ett ruo eu aftou.
rrre !i8 dct Ir fråEr oro rat ll88r 9ll'
trr i kilrctterne ellcr freotrlli. l!!.D
olrn krD gl till verkct, rol|tc mlo
ofta myeket ddmjutt bc dc llndc ocr'
rrsrndc. om mlo ilta lao Il lov ert
l0! eD stund tr helr ruEtnet i an'
rpråk. oller m.! oåltc hcEltlllr till
rlcm. om de kenJkc hellrc' rilir f0r'
lilgta ein rerklimbct till ett annat
rum. Irlr?fte? rtoh lJurtåtr filtit
och tXclao h[ngrr for (on.tr.n. Dipper
stoDo.r i nyekelhllr! eller eD hrir
trlarrr pl d6rrvr.dct, och cl rlall
m.a rtf,lh upp 6tllrr. mltSlar. flr.
skor o. d.. bttt ot dco vitr elektrilk!
lamDan 6ot eo rdd o. r. r,. o, a. v.

All deottt orah rlippcr IDla. olr Erin
norilollcr dat tFlBspoltrble m0rkrum.
som vi blr le anvirninS på. Utlo att
stdrl nlton rr do i ruorEet !f,rvr.
raodo. utra rtt bch0vr gitrr aåtiou
fdriindrlog Eed ljurct elle! lthar for
tdnrtren o, d. LrB re8 roo bebt er
bcta i litt m6rlroo. och mro b?borer
oj hellet er bioryl till E0rtæt ell8ta.
tilh det bllt krlll. tt det trrlrpor-
table morkruraEet kr! rnvl{adrr pil
rilk!! tid !r dtliuat loE belrt. N[r
det trrtuDortrbl! 66rkruEEet iir fIr-
rliSt enli8it roviroiugcu. såttet tolo
gcnom luckto ia rrd nan rkrll brukt.
tllr iir sott utrrtntlr for tre 10 X l5
skAlar och de!3otoE f6r plltuL. kre.
setter. flrrkor ttl. 6. Luckra !tlnte!.
hltlåa d?rtcr 0rår hurudcL arEarna
rticku gcnum [rElr!t. och Ern eF
b?tnr nu vid det ljur" lorn frller in ae-
nortr det r0dr gltret. lilr mtD [r
flrdi8t. draSer nreo ri8 brrr tillbitr
lrmma viit @rrt kornoit io. Uppner
lu('kin och tt? ut dåristaoD eid r'otD
bkrll ut. Slutligeo rllo lldrD !rr!.
mrn. Den kan be3egner .or! mtgn.
gin filt mdrkrumuinrcdniorea. e å det
lrelr f,r icke mycket tkrtulmrode.

v.L

.{t tuDt ttl. e:t I cm. tjnckt. rlllrrr
trl rttclGa. roo f ituæn tia.t. rE"d
ett hll i mitteD. c:r 16 ca. I dltDater.

Dlfrf tc? dilrct ctt rttrl.. .oo .lctrn,
frgur rirer. ra.d .o luctr. e:r l0 X 25

ct!. I fyrkeot.
ncdeEt. Ea

oeh mcd
vralit riacl
roo lf,r.

hlnaile!
aovlodea

I)e

o
-\9

b

PA den lo"ilodlgr .ld!D ![tte!. rugt
uteklrningear krnL tuuar li.lcr. delt
tilt .nrlrt fdr luckln ocb dclr f[r rtt

a6rr dppliat?o tjultlt.

Efter dc Eltt. ronr fiSlrren eogrvcr.
rkilrcr der fjlrds ridra tlll lldea.

f tra cidornr saomeofogar till
rttD.

Dl?efto? !&[rer er bottcD. {0 x 1(l cm.
i |trtrnt. oeo den slell tnou lclc !pl.
krr tslt på rltrren. BnttcD- och l.rt.
brldel bch6vc. blott rrrr 6 rDE. tjocl

(kryrrfeaer),

1'llt locf ?roe!. roo blott hrr rrr rl.
dor. rtlem trl rttcl.! roE t och ltt

roar b

A T,L E N S FA II II.J.'O UR N A I. N:r {0

rt!tt0t,

æ
laclbrXdan rDikrr nu frlt "id d. -t!e

rltn!tyckaDr.

I lo.kb?Idrnr nritt rkXrcr .it ftrkr!.
tist h,ll. e:a l5)(16 ern.. riri ett ?ottglnt in!åtter. )tao kin oekrl f,trrt
ikeffr ria ghret oeb rFtlrr htlet rlXF
efter. Gleret sLell rare mrcket m6rk
rattt och sr lttuan! rla3 ruo det. rorn
hrukar i rutirkrumrlelrpor. Trrnor ti.
ster rpikrr faet inrlirrrJitt.6 mm. !rAn
hiletr kant. orb bildr frl! i6r glrlet.
LdnSr tleeett krDter lim,arr DrpDen-

Loehet fXrt€r sid ltdao på fUljr[d.
suit: lltn lla3ar loelct pA lldrB. r0
ltt det går c:l I eo. ut 6"er deoD.t
framrida. dlr luelrr Ir, ocb bo?r!!
dXEfter geaoE loct.t! ocb lldror ri.
do? ett hll rid A pl fllureo. I dc.rr
Irll rlttor €n bult oed 6utte?. rÅ att
dc kooor att rerkr loE vridbtrr

håogeleo.

larlndlgt l lldrn. I 0vcrk.otctl pl de
trå lidcrDat dtr do rundr bllca lr:t
rltt?r eo lirt. firo trlDrr tlll rtt blllt
lr'cklt u9Dc, Dceee lhtc! llttir likr'
ledo. f elt oed rml bultrr elle? !lnl'
var.8l ltt de kunne lflFgi. oed. Lår

lAdeo icke |!tdlrde..

\r a;t-E
l'rn ryr cn blttr..oa !rlo krD dr|fr
6rGr hu?udet oeb roE rtr frrt Dl Lrolen
ev utlkilrninSrl D. dat ruldr hll.! J5r

Htr rer ot.! lldr! acd dct srrrla it
Clt sl.3ct bldå pl loc*ct oclt lldtL
Hlttrn tåDl€r tiir rtoDD.d lGd i drD

ruDdr dDpoiotcD.

drer den llnli. 6pD[in8ea pl lådrnr
bakride liEE!r eller rDilrr e! reor.

ae ltmmr liu.tltr. srrdt ty&

Trå f,rmrr lta ar lroEl tt8 oah mad
ett guroorbud I eor åodio. frrnaroa
spihr f eit iavlDdlSt i lAdrD Yid de
t"l runde bllen. vrrefter de .ticlr!
genoo bllea och hå!t.r ltrat6r lldu.

I.Adro oAler invlodlat Eed ErtL
lrrrt oljcflrS. rrrrftcr bott!.D rlA,pl, och dca l? uq llrdil rtt tu i bruk.

I;tråldigt kro lldu o|å|!r mcd dea
f[rg !oio rillr ttek"r {r "rclrttt..rllr fofea leotcr och h0.! @A!tr
rora fulllromliat ljultltr. orh f,ro de ej
det. kan mro kliltrt ptppcalrctlror
iirer dee. intra lldro nrller.

KllpD Du rr ljultltt. rrrrt ty8 ett ltteke. soo denor fiSur virrr ocb av
de. aniiivnr Eltte!. Drt kllDptr rttcket qtr .arDDl! vid A och l9ilar dlr.
efte! fert i l,rcketr lnellndlar
sidr rid C æh elutligen,vid R | 6ver.
kuten a? Iådanr inråodi8r sido!.

fa inbll k
i d.' lilla

friirrnE-
n.ct. ara

r\i?,. 
^ttita?t

dt, Mt
tlp.t ,'.aao S. n,tatf, iaa. I dat

h.milE^artltrlla nnmaa.

Illustreret Familie-Journal hedder i Sverige Allers Familie-Journal. Bladet ville i 1921 gerne give fotogrøfiske
amatører.raq oy-vejry(nlng, lniklery beskriver, hvorledes defleste amatører må arbejåe i små rim, påiofiet
eller i dtrtb9 

-l<ældrg. 
Bladet .bringer derefier en fildig beslcivelse af et transportabelt mørkekammer, som pinta

for punh bliver vist i tegninger.



Viarix - ca.1912-25. 4,5x6 cm.

Dominar f4,5/75 mm. No.3A Folding Ansco - ca.1914-32.
Ansco Anastigmat.

R.B. Tele Graflu - 1915-23.
3L/qx4l/t". Vest Pocl<ct No.O. - ca.191623.

4x6,5, 127 rullefiIm.
Ans co Anastigmat f: 6, 3.

Picolarc Luxus - ca.1924. Bobette I - cø.1925. 22-x33 mm

35 mm film. Emoplast f:4,5.
til

'f" LErcAr/rgas 3o tErce coMPURlLs?,6



Bob OO - ca.1924-25. 6x9 cm,

120 film. Aplanat f 6,8.

Voigtkinder - ca.1925.
Heliarf:3,5/135 mm.

Rolleidoscop - 1926-41. 120 rullefilm.
Triplet f:4,2.

Isolar - ca.1926-35. 9x12 cm
plodekamera. Solinar f:4,5 /1 35 mm.

Boy Scout Kodak l<nmera - 1929-33.

4,5x6 cm, 127 rullefilm.
Kodak Ensemble - 1929-33.
Med læbesttfi og spejl.



Provinsfotohandleren

Efterhånden som amatørfotografien bredte sig ud over det ganske land, begyndte bog-
og papirhandlere at forhandle fotografiske artikler, endog tobakshandleren havde film.
Men i løbet af ganske få år opstod der kombinerede fagfotografer og fotohandlere. I
hver eneste provinsby landet over åbnedes fotoforretninger, som udeluftt<ende var ind-
stillet på at imødekomme fotoamatørens store krav til at kunne dyrke sin fotografiske
hobby. Alle mulige kombinationer af serviceforretninger bejlede til amatørens gunst.
Et velassorteret lager va.r en bydende nødvendighed. De store firmaer, Kodak og Ag-
fa, sendte en sværm af repræsentanter ud på markedet for at faldbyde deres produkter,
som indtil t963 skulle sælges til faste udsalgspriser! Amatørmarkedet blev efterhånden
en indbringende levevej, priserne blev trykket, konkurrencen øgedes og forskellige
indkøbsorganisationer så dagens lys. Som amatørfotograf betød det lavere priser, men
for fotohandleren var stadig større investeringer nødvendige og branchen blev udsat
for op- og nedgangstider.

Provinsfotohandleren skulle være alsidig. Fotograf,Tototinalir, Ieontormand og bybud.
J.A.C. Laursen (1895-1985) i sin butik i Brenderwp 1923.
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I D2aflyttede J.A.C. Laursen til en ny ob støneforretning i Thinggade, Skive. 1937.

Overalt i provinsen kunne amøtørfotogrøfen hente hjælp og oplysninger hos deres

lokale fotohandler.

99
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MIMCISA

r
L

Den beslccdne fotoforretning under Løve Apotel<zt. Bemærk det gamle

skilt - "KODAKS'.

Firmaet med det latinske .og
botaniske navn MIMOSA i År-
hus blev grundlagt først i 1890'
-erne på adressen Store Torv 5,
hvor man stadig har til huse.
Oprindelig var det en af Kehlet
brødrene, som i de beskedne
kælderlokaler på ca. 60 m2

solgte fotografiske artikler. I
april L9I2 blev forretningen
overtaget af skuespiller Carl A.
Nielsen tilknyttet det Arhusian-
ske filmselskab "Fotorama".
Hans kendskab til fotografi var
meget begrænset - han var der-
for aflrængig af sin førstemand
Falkenstrctm. I t932 etablerede
Falkenstrøm egen forretning på
Sct. Knuds Torv, oB ny første-
mand blev Martin Sørensen,

som var uddannet fotohandler
hos Urbak i Vejle. Da Carl A.
Nielsen døde i 1935, overtog
han firmaet MIMOSA. Forret-
ningen voksede støt og i 1960
blev det omdannet til et A/S,
med Martin Sørensetr, og den-
nes førstemand gennem 25 åtr,
Niels Peter Kronborg Nielsen
som altionærer. I januar L993,
blev firmaet omdannet til VS,
med Niels Sørensen og dennes
søn og datter, Robert Sørensen
og Birgit Sørensen som med-
ejere. I dag forhandler firmaet
desuden Video & Data. Mimo-
sa er et fint eksempel på den
lille provinsforretning, som ved
dygtighed
overleve i

omtanke kan
100 tu!

og
snart

100



En Århusiansk fotoforretning

Fotohandler Jens E. Pedersens 30 
^t 

på Frederil<sberg Alle i Århus var en typisk "blandet landhandel",
med salg af l<ontorartikler, papir og spillel<ort. Filmautomoten afslører, at billedet er taget ca. 1934-35.

Midt under den verdensom-
spændende økonomiske krise i
begyndelsen af 1930'erne ville
Jens E. Pedersen forsøge sig
som fotohandlende, i stedet for
at "pille rosiner" i det stedlige
handelshus. Økonomien kunne
lige klare et lejemål. på 30 m2

på Frederiks Alle i Arhus. Be-
gyndelsen var svær. Salg af pa-
pirvarer, spillekort m.m. var
en nødvendighed, men hans
store interesse for foto resulte-
rede i indretning af et lille
mørkekammer under trappen,
hvor kundernes film kunne
fremkaldes og kopieres. Om-
sætningen steg langsomt. Ar-
bejdstiden var en by i Sibirien,
bedre blev det ikke under kri-
gen L939-45. Men da tyskerne
forlangte legitimationskort med
billede, gav det for første gang
kødannelse foran forretningen.
Efterhånden kom fotosalget i

gang efter krigens afslutning i
1945, men først et stykke ind i
1950'erne kunne man slippe
avis- og ugebladssalg, fylde-
penne og fastelavnsris - NU
blev der etableret en Foto-
Special-Handel. I takt med den
økonomiske fremgang i 1960'-
erne og 70'erne udvidedes for-
retningen med bl.a. salg til in-
stitutioner samt udlejning af
fremvisere og smalfilm. Foto-
handler Jens E. Pedersens to
sønner overtog efterhanden for-
retningen og man etablerede
yderligere filialer i Århus og
andre jyske byer. I dag er det
hele vokset til 10 afdelinger
med detailsalg og to med en-
grossalg, alle med eget mini-
lab. 100 medarbejdere og en
omsætning på 130 millioner
kroner. Som man læser - ama-
tørfotograferne må have været
nogle flittige kunder!
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"Den lysstærke" på Vesterbro

Okholm
En anden af byens førende forret-
ninger var Okholm Foto på Ves-
terbrogade. Grundlæggeren Bent
Okholm blev uddannet instrument-
mager, drog, som tidens skik var,
på valsen, hvor han i en periode
arbejdede på en kamerafabrik i
Hannover. Hjemvendt med ny vi-
den og indstillet på at etablere et
værksted og forretning. I maj
l9t7 stod begge dele klar til at
modtage de første kunder på a'
dressen Vesterbrogade 61. Ved
energi og faglig dygtighed vokse-
de omsætningen støt i årene mel-
lem de to verdenskrige. I midten
af 1920'ene blev Okholm kendt
som den "LYSSTÆRKE PÅ VgS-
TERBRO", idet han dristede sig
til at hjemtage enkelte Ernemann-
kameraer med stor lysstyrke. Den
høje pris gjorde at de forblev sku-
eretter for de fleste. | 1934 fik
man mod på at åbne et atelier på
Vesterbrogade 25. Sideløbende
var Bent Okholm blevet godkendt
som autoriseret Leica rcpantør.
Det økonomiske opsving i disse år
giorde at Leica salget var støt sti-
gende. 1936 var man parat til en
yderligere satsning. Midt i Køben-
havn, Axelborgs bygning, Ham-
merichsgade 4, åbnedes en lille fi-
lial med atelier og nogle år sene-
re, i 1939, indrettede man en ki-
nosal og demonstrationslokale på
1. sal i den garnle forretning på
Vesterbrogade 61. I perioden 1939
-1945 havde man en mindre fabri-
kation af bl.a. forstørrelsesappara-
ter, synkronisatorer til Leica, kug-
lehoveder samt reproudstyr til Lei-
ca. Den samlede produktion var:
l}0{..l: forstørrelsesapparater, 1400
synkronisatorer, 1000 kuglehove-
der og ca. 100 "PRO-REPRO" til
Leica. Projektion- og reproduktion
systemet bestod af et forstørrelses-
hoved, samt lampehus, som gøt
det muligt at stille skarpt "den an-
den vej". Lampehuset udskiftes
med en Leica - og der kan foto-
graferes. Systemet blev senere
fremstillet af Leitz-fabrikken. Som
følge af den stigende omsætning
oprettede man yderligere en afde-
ling som udelukkende beskæftige-

Vesterbrogade 61 i slutningen øf, 1920'erne. Eget fotomelcnnisk værlcsted
- som slcrevet står.

Kun ved Indstilling at

.{ lstarrdsnraaleren bl i ver

Ob.iektii'et automati s k

indstillet pa;r cieu rigtiuc

Åtstanrl.

Kroner Sl5()()

de sig med køb/salg og bytte. I
1946 var der 6 medarbejdere, fir-
maets slogan var "Nyheder fås
først hos Okholm". Man udvidede
med agentur for Hasselblad, Gra-
flex, Arriflex og reparation af
Linhof. Det forrygende opsving i
fotohandelen i 1960'erne og 70'
erne fik Okholm rigelig del i. I
t966 var medarbejderstaben vok-
set til 18.
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Bent Olcholm forklarer en kunde om Leicaen's

fortræffeligheder. Ca. 1946.

Vesterbrogade 61. Bemærki Deffinering tilbydes. 1948.

Okholm var blandt de første som lancerede lavprisudsalg. Ca. 1953.

Bnrg altid
uKodak"FiIm

Hvotfor udsrette rig for Risiko, naar bån
pea Forheand kan sikre sig et godt Rcsul,
tet? Bnrg udclukkcnde den cnerte originde
Film, dcn Filrn De eltid &an stolc pr,a -

"Kodak" Film i den gtle Pafcnirrg:

I-ad Deces
gode Nege{irer

focstetce
thi ferst i en For:terrclre kommcr ellc cn

Optegelses Enkclthedcr, roo ovctrcc i dct
elmindcligc Aftryk, til derer fuldc Ret.
Dcn Optrgelsc, der vcd cn Koatektkopi
y.r ct godt Amrterfotogre6, blivcr ved
Forsterrcbc til ct rmukt Billcde,

Alle Afteyk feemstilles paa

ttv-e 
I ox"

Se cftcr pae Begridcn "f D*os

. Aftryk - og Dc vil beoærlc,
et dcr i rvag Tryk stear"Vclor".
Dettc er cn Gereuti for, et Dcres

Aftryk cr ftcårtillct pee dct

bcditc KogicriogrPepir. - For

at sikrc Aloetorttac dc khrcsæ

og mcrt'dcteilrigc Aftryh 'udt

fercr vi ellc Kopicr of storc

Aftryk pæ,,Velor".

Kodrh al*rclrtrb Kobcohe'vn V.
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Thorkild Henriksen

Thorkild Henriksen blev født den
3. august 1899. Han blev i l9l4
elev hos pressefotograf Rolfstad,
ansat ved Berlingske Tidende, to
år senere fik han ansættelse hos
Kongsbak og Cohn, hvor han var
ansat i 23 år. Hans selvstændige
natur og professionelle dygtighed
ansporede ham til at starte sin
egen forretning. Han lejede en be-
skeden kælderbutik i Schoubogade
4, som blev indviet den 2o maj
1939. Forretningen blev udvidet
adskillige gange. Mange husker
de altid interessante og velpyntede
vinduer med alverdens nyheder.
Amatørfotografien var og blev
hans livsværk. Danmarks Radio
udsendte i en årrække faste må-
nedsprogrammer, hvor Thorkild
Henriksen på en populær og aldrig
docerende facon giorde den foto-
grafiske hobby populær. Desuden
var han skribent til husavisen
HALLO-HALLO. Han rejste
land og rige rundt og holdt fore-
drag for kolleger og andet godt-
folk, som sugede hans viden og
lærdomsrige råd til sig. Fra hans
lommebog læser vi: "5 x 2 timers
foredrag på Grafisk Højskole. Fo-
redrag i Helsingør, Holte og en
ungdomsklub på Bornholm". I
1947 fik han indført faget FOTO i
folkeskolen efter at have undervist
på Søndermarksskolen i Hvidovre.
På skemaet stod der godt nok

Filmen indleverei til freml<al.delse.

Nu vandrer filmen fra hånd til hånd. Filmen freml<aldes
i mørkc, så al slørdannelse undgås og nu l<ontrolleres
den inden den går i det elelariske tørceslcab.
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dansk, men man afsluttede med en
fristil med betegnelsen "Min Hob-
by". Indenfor fotobrancen var
Thorkild Henriksen den fødte PR
mand og modtog i 1959, som den
første, fotohandler Storm-Peter-
sens æreslegat. Hans faglige kvali-
fikationer ytrede sig som censor
på fagskolen. I l97l blev han
æresmedlem af Fotohandler Fore-
ningen. Hans enorme energi rakte
også til en omfattende skribent-
virksomhed. Det blev bl.a. til 6
årgange af hans eget blad 'SØGE-
REN - Ser alt gengiver alt". Hans
bog "Lær at fotografere" blev
trykt i mere end 30.000 ek-
semplarer og hans eminente "Bil-
led-Belysningsberegner" blev der
trykt 50.000 af. Forretningen luk-
kede i 1969, hvorefter Thorkild
Henriksen afsluttede sin karriere
som medhjælper hos Jul.E. Hot-
hers engrosafdeling frem til 1983.
I de sidste leveår kunne han se til-
bage på en eventyrlig fotokarriere
i amatørfotografiens tjeneste. Han
døde den 13. marts 1988.

Filmen klippes og afleveres i kopieringsafdelingen.
Her anvendes det moderne natiumlys, der gør det til
en behagelighed at være i mørl<elcnmmer.

Et glimt afforstørrelsesddelingen, hvor alle tekniske

rffinementer er taget i brug.

Nu går det på samlebånd. Billedente tørres ved varme,
sorteres, klippes, udprikkes og ender så sin foreløbige
vandring i forret ningens udleveringsrum.
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En amatørbegavelse
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Et af Sigvørt Werners yndlingsmotiver.

mand indenfor Danmarks Natur-
fredningsforening, og sammen med
organisationens grundlægger Erik
Struckmann planlagde han den
danske lovgivning for naturfred-
ning. En lovgivning vi nok i dag
kan være stolte af. Denne entusias-
tiske amatørfotograf skabte flere
værker om Danmark i billeder.
Bedst kendt er tobindsværket
'DANMARK", som udkom i
1944.I sit forord til værket skriver
Sigvart Werner bl.a.
"Dette billedværk er blevet skabt
på grundlag af de mange skønheds-
indtryk, som et langt livs samleven
med den danske natur har skænket
mig, og som har været mig en sta-
dig kilde til glæde. Det er mit håb,
at det i nogen grad er lykkedes at
fæstne disse indttyk i en form,
som også kan være til glæde for
andre beundrere af vort smukke
land".
Han dannede skole, blev et forbil-
lede for mange. Uden ham, ville
dansk amatørfotografi have været
fattigere!

'lr asg*i 
".

Amatørfotograf Sigvart Werner
blev født i 1872. Hans barndom
var præget af naturen. Efter endt
skolegang kom han i handelslære
hos sin fader, isenkræmmer T.M.
Werner, med bolig og forretning
midt i København på Kultorvet.
Med en "sølvske i rnunden" var
hans løbebane afsfukket. Men i
1889 stiftede han bekendtskab med
sit første fotografiapparat, og der-
med var hans skæbne beseglet.
Sigvart Werner blev en af Dan-
marks mest passionerede naturfoto-
grafer. Det kom til at koste ham en
formue, men hvad betød det, når
bare salget af søm og skruer etc.
gik strygende. I årene fra århun-
dredskiftet til slutningen af Den
Anden Verdenskrig gennemrejste
han det danske landskab til fods,
på cykel eller pr. lejet automobil.
Altid udså han sig den højeste
HGF-bil for at have overblik, gav
pludselig ordre til STOP, hvorefter
han med flagrende halstørklæde,
og sit store Mentor-kamera begav
sig ud i terrænet. Han brugte timer
på at finde den rette vinkel for sin
optagelse. Som den store naturel-
sker han var, blev han foregangs-
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Depressionen i U. S. A. og
Tyskland medførte et behov for
billige små kameraer. De store
formater forsvandt helt fra
amatørmarkedet. Det populære
Vest-Pocket format med 8 bil-
leder på en I27 film blev hal-
veret, herved fik man 16 bille-
der på en film. Baby Box og
lignende småkameraer blev nu
den store salgssucces. Produkti-
onstallene steg, samtidig med
at en strøm af nye modeller sa
dagens lys - alt til glæde for de
utallige skarer af fotoamatører
på alle niveauer.
Samtidigt udvikledes mere
avanceret kamerateknik. Con-
tax, Super Ikonta samt den to-
øjede Contaflex havde indbyg-
get lysmå{er. Lysstærke objek-
tiver og diverse tilbehør blev
produceret i en stadig stigende
mængde. Spejlreflekskameraet
Exakta så dagens lys. Kodak
Retina, samt den i dag så kend-
te dagslyskassette var med til at
starte en ny udvikling for foto-
amatøren.

Indbygget lysmåler
En virkelig forbedring var den
fotoelektriske belysningsmåler,

Berlnte l(onstruktlon
Smukkeste l]dførelse

Irængste (iaranti

Rilligste Pris

frigeledes nnbefirlr:s Yore snra,&

f.ILTfSIIOX
(ttr 0pt':?ifi;"j"" r)o*e

Danslr lutornårtfalrrik
ltierelrknb

Konsumkameraet

24. SEPTEMBER - . 9. OKTOEER

I Tr\/n | |I IIV\JLI

BE5ø6 VOR STAND I ,3LASSALEN. HVOR EN

OMFANGSRIG SAMLIN(J AF ILFORD 06 SELO

. . SPECIALITETER VIL BLIVE UDSTILLET ,

ILFCRD-SELC FCTC ls
PILESTRÆDE 19_25 KøBENHAVN K.

hvad enten den var indbygget,
som i Contaflex og Contax III,
eller som løs rekvisit. Filmens
standard forbedredes betydeligt.
De mere kostbare småbilledka-
meraer, Leica, Fxakta, og
Contax, sidstnævnte med koblet
afstandsmåler, blev flere og
flere seriøse amatørers fore-
trukne kamera.
Amatøren fik desuden mulighed
for at optage f.eks. billeder af
fester og andre sammenkom-
ster, da blitzpæren holdt sit
indtog. Kameraer med synkro-
nisering blev fremstillet samti-
dig med , at Leica og andre ap-
parater blev eftersynkroniseret.
Nat blev til dag i de små hjem.
I København opstod der en hel
gruppe af dygtige fotoamatører,
som tilbød selskabsfotografe-
ring mod betaling.
Desværre trak det op til krig i
Europa, og langsomt måtte
mange fabrikker sætte tempoet
trd, eller som i Tyskland, om-
bygges til krigsprodukilion. I
1936-37 blev der i Danmark
markedsført to kameraer FO-
TAX-FLEXO og FOTAX-MI-
NI fremstillet i bakelit (20).

Stor pl'aesentnbel

n'ot ob ox

22 Kr.

nre<l dobbelte Skil-
lev:t'gge, sonr lor-

hintlrer Tyvcri i
Iloxen, sarnt om-

sliiftel ig Tex trtrtle,

levercs i smuli gul

l'-a rt'e fo l li tr rr

pr. Stk.

l[ctaluarefabril:ert
Srncdryadt 79,

Iiøbettlmon N.,
Telefon Nora 7304.

F:t'llerlvt'.i | 1)

Telf. r-oro 5llil{
l{.obenhtvn l$.

'l'elt'. \oro .i!)il{
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Refle*Korelle - 1935. Kr.16O,0O.

ASfa Spcedex Compur - 1933-36.

Kodak Six,-16 - 1932. Billy II - ca.1931-33. Igestarf:7,7.

ASfu Six-16 - 1933-37. 616 ftlm.

Agfo Karat - 1938-40. 24x36 mm.

Solinar f: 3,5. Kr. 21 7,00.
Super ll<onta B - 1937-56.
Tessar f:2,8/80 mm. Kr.266,æ.



Kodak Retina II - 1937-39.

Kodak Anastigmat Elaar f:3,5.
Mercury CC - 1938-42. Tricor f i,5.

Superb, ca 1933. Heliarf:3,5/75 mm.

Rolleicord Art4eco - 1933-36.
kiss Triotar f:4,5. Kr. 21 6,æ.

Pitot Super - 1939-41. 6x6 cm,

1 2O film. Ennastar f:2,9.

Baby-Box - 1934. Kr.18,OO.

Jubilene - ca.1938.
Baldina f:2,9/5O mm.

Argus C3 - 1938.



Kine Exaba - 1936.
Exalaar f:3,5/5O mm.

Billy I - ca.1931-33.

Canon Hansa - 1937-40.

Pupille - 1932-35. 3x4 cn, 127fihm.
Schneider Xenon f:2/45 mm.

Box-Tengor. Kr.24,æ.

"';

Billy-Clack - 1934-42. 6x9 crn. Kr.3O.
LEICA III/ 1933

Leicq II - 1932.
Leica III - 1933.

Elmar 1:3,5. Kr.454.
Elmar 1:3,5. Kr.525.

Leica I, 1931, Elmar 1:3,5/50, Kr.30O.

Leica Standard, 1932, Elmar 1:3,5,
Kr.30O.

LEICA II/ 1938

LEICA I/1931 LEICA STANDÅRD/1932

LEICA IIIb/1938



KODAK
Rl4nUb QP $otogrnfitill$orrttz
' aZ rrrrrE for ,flrrrrrtrJlcr.

LVll tlbge I n,,,..r0,r cgu. ..r
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€rrrorr $1,.';irt'forri(rrrng for .f(rnrtørrr p"" [l6ffC$fO.
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fro I lir. nr0t. $crl',rrr,1 rigt illiro{rrui liolalbg.

rlwl, Fotografiapparater
til Kr. 5.501 6.50, ro.o0, 14.00, 19.50,

27.0a, 31.50 og 47.00
samt alt Tilbehør til originale Priser

Echultz & Rasmussgn.
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Jdealet

af et {adndoppdtdt er
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faas kun i forretningen

-frmdteurBredsade 63
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t',*, *-t:;-t*;!
I
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Den
den

DANSK KAMERA PRODUKTION
tyske besættelse af Danmark
9. april 1940 satte en brat

stopper for fotografiske leverancer
fra England og Amerika, hvori-
mod Tyskland i de første krigsår
leverede kameraer, udstyr samt
filmmateriale i begrænsede mæng-

der til det danske marked. Efter-
hånden som leverancerne blev
mindre, eller svigtede, oPstod et

marked for dansk producerede til-
behørsdele. Det varede derfor ikke
mange måneder, føt fotohandlerne
ofte modtog en skrivelse fra deres
leverandør med følgende bedrø-
velige meddelelse: 'Vi har med
tak modtaget Deres ordre På

men beklager at måtte
meddele, at dette for tiden er ud-
solgt, og vil næppe kunne frem-
skaffes, før efter krigens .... De-
res ærbødige". Initiativrige gros-
sistleverandører og fotohandlere
fik kontakt med maskinfabrikker
og fabrikanter, som var indstillet
på at optage en lønsom produktion
af fotografiske artikler. Efterhån-
den fremkom større eller mindre
opfindelser bl.a. indenfor tilbehør,
forstørrelsesapparater og projekto-
rer. Og hen imod krigens slutning
i 1945 kom der en bemærkelses-
værdig produktion af bakelitka-
meraer i gang for at fylde de tom-
me hylder hos fotohandlerne til
glæde for amatørfotografien, som
netop fik et opsving i mørkelæg-
ningsårene!

En god saeson
Inden vi går over til at berette om
denne krigs- og efterkrigsprodukti-
on skal en autentisk beskrivelse,
gengivet i et fagblad, give nutiden
en fornemmelse af de alvorlige og
ikke altid lette problemer, man
sloges med under besættelsen:
"Sommeren l94l vil trods krigen
og den tyske besættelses tryk stå
for den danske fotohandler som en
af de bedste somre i adskillige år.
I første række fordi vejret har vist
sig fra den bedste side - selvom
der egentlig ikke har været ret
mange gode søndage, så har det
nu vist sig, at når blot hverdagene
er gode, så er ferievæsenet nu ble-

2

TommeWdar...

vet allemandseje, og dermed er
lysten til fotografien efterhånden
også blevet udbredt i det ganske
folk. Når ungdommen er draget
på vandreture i det danske land-
skab, da har kameraet været et
nødvendigt led i udstyret, og der-
med er det store forbrug kommet
ganske af sig selv. At de tyske
troppers enestående interesse for
fotografien også har smittet det
danske folk er ganske utvivlsomt,
og hvis vi ikke på anden vis lærer
noget af besættelsestropperne, så
må vi forhandlere i hvert tilfælde
være glade for deres gode eksem-
pel på dette område. De steder,
hvor tropperne er i større antal,
har de også bidraget til at give
fotohandlerne en forøget omsæt-
ning ved deres eget forbrug, og
der er da heller intet, der er bedre
egnet til at bringe en hilsen til
hjemlandet end netop et fotografi
eller flere fra soldaternes daglige
liv. Disse millioner af billeder vil
nu i fremtiden være i det tyske
folks eje som vidnesbyrd om det
gode forhold, som vor befolkning
har udvist, og forhåbentlig vil de i
fremtiden være et kært minde og
en storstilet reklame for det lille
Danmark, som kun elsker og øn-
sker freden til hele verden snarest
muligt. Vi er overbevist om, at

FOTOORAFIEN

fra Besættelsen
af karaktcristiske og dra-
mariske Situarioner, dyske
Ovcrgrelr og Nazi-Terror,
Fæstningeaulæg og Flyve.
pledscr, Varemangel, Er-
statniuger og Kø'er, Flygt.
ninge og allierede Trop-
per, købes. Allc Billeder
har Intereeae og returne-
rer efter endt Brug.
Tilbud til

BRANNERS BOGHUS
29 St"Koagrnrgrdr, Krbrnhæn K

tbtogratien her netop har en missi-
on at udføre i retning af at skaffe
forsoning mellem folkene, og lige-
ledes at vi i mange år efter krigen,
nfu vi kommer til Tyskland, vil
finde tyskere, der sidder og glæ-
der sig over billederne fra de gode
dage, de nu tilbringer i Dan-
mark".



Det mest kendte fotografiapparat
blev NEO-FOT QD.Den driven-
de kraft bag projektet var ingeniør
Kaj Hyllestad som i januar 1945
meddelte landets 12 grossister at
man kunne forvente det nye aPPa-

rat sendt på markedet i begYndel-
sen af marts måned. Fabrikken
blev etableret på Amerikavej i Kø-
benhavn og var af betydelig stør-
relse. Der blev fremstillet tre store
bakelitpressel Man satsede På
en kapacitet af 250 apparater Pr.
dag. Leveringsterminen kunne dog
ikke holdes, men i april 1945 stod
de første danskbyggede fotografi-
apparater hos fotohandleren. Den
første sending blev revet væk,
men firmaet forsikrede at Produk-
tionen ville blive sat op. På købe-
stævnet i Fredericia i august 1946'
blev Neo-fot standen mildest talt
belejret fta morgen til aften.
120.000 besøgende sikrede kame-
raets succes. Der blev solgt ca.

25.000 kameraer i alt. Endnu et
kamera NEO-BOX ffi forsøgte
man at få i produktion, men det
blev kun til nogle PrototYPer og
kom aldrig i produktion. Fabrik-
ken fremstillede desuden stativer,
og 16 mm kinospoler. I L944 mar-
kedsførte Belgisk Import Co. et
forstørrelsesapparat PILOT til Lei-
ca-format med Leica-gevind og
mellemring, således at Contax ob-
jektiver kunne anvendes. Prisen
var godt 400 kr. Året efter lance-
rede James Polack et tilsvarende
til nogenlunde den sarnme Pris.
Fabrikant J. Andr. Nielsen frem-
stillede under hele krigen fototas-
ker og etuier i alle afskygninger
og materialer. Trods materialebrist
af enhver tænkelig aft var produk-
tionen ikke så ringe endda. Ende-
lig må ikke glemmes, at papir- og
filmfabrikken MERKUR (22), un-
der hele krigen gjorde en stor ind-
sats for at levere kemi og papir til
forbrugerne. Vi kan passende af-
slutte denne bevægede Periode
med en af fotoamatørens bedste

fortalere Thorkild Henriksens ord
i 1949:
"Og nu -, hvor står vi så i dag?
Kan jeg sige andet end: forventen-

Tleo-Tot rJitc\lc l i,. clrn(

I'rrrrrlcr igeligirt'rie ns '['irl e l iir.ngst l'r,r'lri, og siial \ l
k{,trrrtlo lrlur'l'llclori rrrcrl rlc 'l usirrrlct' lrf lntt'r'cssererie, -s(rr|r
Vitt'ektr:rpiret{ og lilrtionelirrg Iriritil lurr. lrolrlt rrrlenlol
.\rDilttlr'ftrtog|ufelnes il,tr:lilier', nrail r i liunrre tilbt'rle rlent
et billigt, nren godt .\ppllirt.

Ye<l e rr ornl'attenrle Afslirivning, Ilutionalisr-'r.ing og For.
enklilrg er rie't rru blevet nruligt aI gennemfole en Pr.is-
nerlsicttelse l)aa NEO-FOT, saa enhver Fotoirandler
nt:ll irrrito::rnre, at rlcr lret' r'iliielig g()l.cs en lrrrislts :rf
Ilt,tlrln irrg.

.lb L-r. rnrr!.ar krriacr. .\lill.lfaf't' lir.. l! t,.-r(l
lrrutto. Denne I'r'is lil rrtlen vi<[elc liunne tiifore Fr-rtt-rhantl-
let'nc err lreit lr1' Iiundelile<ls, irvis ()ntt'ang urlelukkentle
rutlrængel li rlcl Arl-rejde, tlel goles for. Sllget af dette
App;l1'11. lil. ir. vil ogs:lår en lir.aftig

,lnonce kanr prrgrro
stotte l)enr i tlctte Salgsarbejde. del i Forvejen har saa
gorle Algunlentel som Appal':rtets l(valitet. Billedernes
Sliarplrerl. tle'n udforlige, men let folstaleligc Fotovejlerl-
ning, rlen gorle Service osv.

Yerl crt lnrlslts fla nlle Sider legnel vi nie<l

:3,;. ltlfl, tt1 .t111s1a1,r.."

l.irtrtlet,rvet. Irvis Uelrov I'ul Irilnt, A{tlvli, Iiorst.orrelser
nr. nr. siliktrt fr.rr en stor l)cl vil liunne rit:liltes.

I)en rrle I'r'is eL baseret 1l:rir Fotolrandlernes Grund-
lrlratter'. Iiob. Snltf og Levering sker rlerfor utlclukkendc
gennerrr os. For' :rt llt'enrse AdnrinisLt'ltioltsomliost.ningeune
pt' tlt't rlcsliut t'c ttodvendigt ut levere Orrlrer patr trnder l0
Stk. )lli()-IfO'l' urorl l<ontant ted llodtagelsen eller motl
Folurll.ctalirrg, lregge Dele mod - 3'i sconto. Ved storre
Orrller s:r'Lk'r' rle alnrindelige. fnstlagte Iletalingsbetingel-
set'- ()g lrrurr slcrrlle ikhe liunne nftlge l0 Nl,lo-FOT arl
( i;rngerr'l

[:oto-Spt'ci:rllrundlele tog sig li ){EO-F()1'. tlengang tlet
Itont flenr 

- 
rrg vi lraairer', itt vi ogsaa nrait legne metl
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Vi modtager Ordre til Levering
ved Frem komst

BELG ISK IMPORT COMP.
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de. Den fotografiske situation i
dag er alt andet end lys. Vor bran-
che er blevet betegnet som "luk-
susbetonet" og behandles derefter.
Det kan amatørerne sande, som
har måttet gå forgæves for blot at
få 6n film til deres ferie. Papirla-
geret har været så langt nede, at
vi i perioder kun har kunnet leve-
re 6t aftryk af hver film - og un-
dertiden ladet ordre vente, til den
hårdhedsgrad, som var nødvendig,
var kommet hjem - og stadig er
interessen for fotografi levende -
og den dør forhåbentlig aldrig. Nu
venter vi blot på den dag, hvor vi
kan handle som købmænd og få
lov til at faldbyde gode varer til
rimelige priser, så den gamle på-
stand, at hvert 6. eller 7. menne-
ske i Danmark fotograferer, ikke
alene står ved magt, men bliver
overskredet! ".

Nordlux
I foråret 1948 aftroldtes "Dansk
Fotomesss", og her præsenteredes
den første nordiske fotoelektriske
belysningsmåler NORDLUX fra
Nordisk Instrumentfabrik. Dansk
fotoindustris nestor, Jensen Ander-
sen præsenterede stativer, kino-
spoler, omspolere, kuglehoveder
og forstørrelsesapparater af metal-
ler, som han var en heksemester i
at fremtrylle. | 1940 var man be-
gyndt konstruktionen af kinoappa-
ratet KZ konstrueret af H.V. Un-
dell Q3). Men først i 1943 kom
den egentlige produktion i gmg,
både af stum- og tonefilmmaski-
ner, og blev en stor succes. Indtil
1948 var der solgt over 2.000 stk.
Maskinfabrikken NOWA fremstil-
lede højglanspresser og klæbepres-
ser med 2 stk. forkromede mes-
singplader til hver maskine - deres
produktion var især til fagfotogra-
fer. Maskinfabrikken VICO viste
to forskellige forstørrelsesappara-
ter til 24x36 og Dansk Fototeknik
præsenterede et automatisk for-
størrelsesapparat AUTOPOT til
24x36, Leica-kopi m.m. Disse
produkter var fremstillet af E.
Schleisner Petersen, som havde en
anselig produktion under krigen,
men i 1950 stoppede al fotopro-
duktion, den udenlandske import
begyndte at gøre sig gældende. Et

Hvem gemmer sig bag lcameraet?
Fhv. landmand, nuværende museumsleder Sigfred Løvstqd
med sit andet kamera. En Kodak Retina. (1943).

Storebror Kristian (1914-1973) lærte mig at fotografere.
Billedet er optaget i 1941. Kine Exaloa var drømmen
til 528,00 lcroner!
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De 3 danskc lcameraer forblev
enlige svaler.

af de sidste danske kameraer, som
så dagens lys i januar 1952, bar
det prosaiske navn TIGER-BOX.
Der var ofret meget på dets kon-
struktion, det var solidt og velpro-
portioneret, men ikke mange blev
solgt. Endnu et forsøg blev giort
med lommekameraet FALCON i
juli 1952 - heller ikke dette kame-
ra fik stor udbredelse, og savnes
på Danmarks Fotomuseum. Det
sidste danske kamera vi skal omta-
le er FOTEX 4x4 cm Q4). Kon-
strukløren hed Ernst Hofer, fra
Zfjrrich, men kameraet blev produ-
ceret af fabrikant E. Lerager Lar-
sen, metalvarefabrikken TER-
MAX, som også producerede
Teknobiler. Produktionen kom i
gang i 1953, og blev leveret gen-
nem grossistfirmaet Heinrich og
Poulsen, København. Der blev
fremstillet ca. 650 stk. i alt. Tiden
var uigenkaldelig forbi for danske
produkter af denne slags. Ved års-
skiftet 1952-53 blev kameraimpor-
ten givet fri.

NB: Beskrivelsen af amatørfoto-
grafiens meget vanskelige vilkår
under den tyske besættelse af Dan-
mark bygger væsentligt på udsagn
og materiale stillet til rådighed af
Danmarks Fotomuseum.

Nogle indtryk fra messen i Fredericia.
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En forstadsforretning

Den 10. februar 1937 åbnede foto-
graf Jens Bloch et atelier og foto-
forretning på Lyngby Hovedgade
47. Ateliets hovedperson, foruden
fotografen, var et stateligt NOR-
KA-atelierkamera af bedste karat.
Som bestyrer af forretningen hav-
de han ansat Jørgen M. Greger-
sen, som den 15. marts 1945
overtog forretningen og gav den
navnet FOTO-MAGASINET
'LYNGBY". Danmarks befrielse
den 5. maj skulle blive startskud-
det for en forretning som må be-
tegnes som en "lille" institution i
Kgs. Lyngby. Med økonomisk
sans og medfødt talent for PR,
lykkedes det Jørgen M. Gregersen
at opbygge en forretning, med en
bemærkelsesværdig omsætning.
De første efterkrigsår var noget af
en prøvelse, men hvad man ikke
kunne finde andre steder, det hav-
de FOTO-MAGASINET'LYNG-
BY". Efterhånden som farvefilms-
dillen greb amatøren, satsede man
hårdt og rigtigt. Omsætningen af
sort/hvid- og farvefotografi arbejde
for 4matører tangerede danmarks-
rekord. Sjældent har så mange
medarbejdere været beskæftiget på
så få kvadratmeter. Personalesta-
ben voksede til 8, til tider var det
svært at skelne mellem ansat og
kunde! Jørgen Gregersens store
interer.se for gamle billeder og fo-
to giorCe, at mange kunder betroe-
de harn albums og andre effekter.
Disse er i dag velbevarede på
Danmarks Fotomuseum. løtgen
Gregersen's mange æreshverv i
området er legendarisk - derfor
nævnes kun ved navn, hans plads i
bestyrelsen for Danmarks Fotomu-
seum's Venneforening. Tiden går,
og i 1986 følte Jørgen Gregersen,
at nu måtte tiden være inde til at
stoppe. Hans forretning har været
et godt eksempel på den lille for-
retnings store muligheder, når det
fornødne engagement er til stede.
Den l. juni 1986 blev forretning-
en overtaget af fotohandler Hans
Henrik Holfelt, som tilhører en ny
generation af dynamiske fotohand-
lere.

Jørgen M. Gregersen som nostalgiker. Fra en udstilling i 1961.

::::::::::;::|:::::j:::]|:i:::::::]::::|:;:1::::::::::l::]:::|:]

En nobel forretning i 1938.
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Inden renoveringen i 1950, blev facaden nedtaget og overgivet til
Nationalmuseet i Ørholm. (19ffi).

J.M. Gregersen 1986.
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Den nyindrettede forcetning stod klar i 1961. Jørgen M. Gregersen ved disken

på åbningsdagen omgivet af blomsterbuketter.

LL7
ktnling: Jørgen M. Grcgersen
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I 1939 fejrede man fotografiets l0Gdrs fødselsdag. Et originalt dø-
guerreoryilcarnera beundres af fotohandlens førende repræs entønter.

Cub - ca.1940.
Vitessa L, ca. 1954. Ultonf:2/50 mm'

Brownie Reflet - 1941-52.

Duca - 1946-50. ASfa Rapid kass.

Ducan f: I I /50 mm.

Minolta 35 - 1947. Rold<or f:2,8/45 mm.



Mighry - ca.1947. 13x13 mm.

StrlE - ca.1947. 10x14 mm.

Stekinar Anastigmat f:3,5/25 mm.

Olympus 351 - 1948-49. 24x32 mm.

Zuil<o f:3,5/4O mm. Supetfex, ca. 1945-55. Balælit, 4x6,5 cm.

Comet S - 1948. Neo-Fot. Balælit 120fi\m. Kr.38.

Praloiflex, ca. 1949. (IN). Contax S, ca. 1949-51. Med prismesøger.



Fotoimporten gives fri
Efter afslutningen af Den An-
den Verdenskrig i 1945 så foto-
amatøren frem til at imPorten
af udenlands fotoudstyr blev gi-
vet fri. Det skete som sagt i
1952-53. Den store drøm var
en I-eica, Contax eller Rollei-
flex - tre af fotografiens flag-
skibe. De forblev for de fleste
en drøm. Den høje pris og be-
grænset import satte sine græn-
ser. Det legendariske boxkame-
ra 6x9 cm forblev endnu en del
år fotoamatørens værktøj. De
mere avancerede apparater var
typisk modeller fra før krigen,
men efterhånden kom de nyud-
viklede konstruktioner til landet
- en utrolig teknisk udvikling
var på vej til glæde og gavn for
amatørfotografien. Småbilled-
formatet var alt dominerende;
16 mm, 24x24, 24x36 og 6x9.
Det begyndte i 1948 med at fo-
tohandleren tilbød sine kunder
"DelfineritrB", dvs. at kamera-
ets objektiv blev antirefleksbe-
handlet, "det største fremskridt
inden for fotografien i dette fu-
hundrede", som skrevet står.
Coatningen skabte brillans over
billederne og glæde hos ama-
tørfotografen. For den velbeslå-
ede kunne fotohandleren anbe-
fale Leica, Contax eller Kodak
Retina og Voigtlåinders Vito B
med den farvekorrigerede Co-
lor-Skoparlinse som firmaets
perle. Agfa lancerede sin Ka-
rat, Folke-Solinette og Isolette
I,U,III, samt "bestsælgeren"
Agfa Clack m.fl. Alle disse
modeller var med til virkelig at
populari sere amatørfotografien.
Det blev 24x36 formatet, som
dominerede markedet. Klapka-
meraet uddøde stort set i dette
tiår. I slutningen af 1950'erne
lanceredes endnu en bølge af
tekniske nyskabelser med ud-
skiftelig optik; Zeiss Contaflex,
Retina Reflex, Bessamatic, A-
karelle (1948-59). Men 1960'-
erne blev tiåret, hvor importen
fra et fiernt land skulle få en
altafgørende indflydelse på
amatørfotografiens udvikling.

K. P.: - Op med Humøret, kære Storm, - her har du mig igen !

St. P.: - Herligt og nu vil vi aldrig mere skilles, vell

Kodak Danmark var under Den anden Verdenslcrig helt afskåret fra
sine fabril<l<cr. Firmaet overlevede ved at handle med branchefrem-
mede vører. Kapitalen blev investeret i udlejningsejendomme. Tegnin-
gen er fra 1945. Kodak-pigen i den stribede lgiole var et l<crdt sym-

bol. Her hilser hun på Fotohandler-foreningens daværende formand,
K. Storm-Petersen (1890-1956), bror til den berømte humorist.

AII i FOT(|
Fagkyndig Ekspedition - - Speciallorretning

K. Storm-Petersen
Nr. Voldg. 54 - Nørreport
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Japan
På den anden side af kloden
var tanken om at erobre det fo-
tografiske marked vokset fra en
id6 til at blive en særdeles
mærkbar trussel. De første ja-
panske kameraer havde været
for ringe og ofte plagiater af
europæiske modeller. Men Ja-
pan rejste sig nu af krigens as-
ke, og begyndte at opføre den
ene kolossale kamerafabrik ef-
ter den anden. I hundredvis af
veluddannede og sprogtrænede
"spioner" blev sendt til Europa
for at " stjæle" . Denne øster-
landske snedighed skulle efter-
handen bære frugt, til ugunst
for den europæiske fotoindu-
stri, men til stbr glæde og gavn
for amatøren. Pludselig var den
tyske fotoindustri alvorligt tru-
et. Den teknologiske udvikling
løb hurtigere i Japan.

Made in Japan
De første japanske fotografiap-
parater havde nogle ejendom-
melige navne; Canon, Olym-
pus, Pentax, Minolta, Miranda,
Mamiya, og Asahiflex m.fl.
Amatøren lærte sig hurtigt glo-
serne, og fik respekt for den
nye generation af højteknologi-
ske kameraer. Spejlreflekska-
meraet med returnerende spejl,
prismesøger, og udskiftelig op-
tik med automatisk springblæn-
de, var de tekniske nyskabel-
ser. Japanerne havde sandelig
ikke sovet i timen. Tysk fotoin-
dustri fik sig et chok, det aldrig
kom sig over. I 1959 lancerede
Zeiss Contarex, samtidig med
at andre tyske fabrikker forsøg-
te at tage konkurrencen op med
Japan.

L2L



Verdens stØrste fotoshow

Den første messe
I dagene den 6. til 14. maj 1950
aftroldes den første handelsmesse i
Køln efter verdenskrigens afslut-
ning. "Photo und Kino" messen
var et rent tysk anliggende, og for
første gang fik danske importører
og fotohandlere mulighed for at

se, hvad den genopbyggede tyske
fotoindustri kunne præstere. De
eftertøLgende messer kom i ønigt
til at hedde "photokina", stavet
med lille p - årsagen skyldes en
trykfejl begået af et bogforlag.
Den første messe omfatted e 22000
m2. Efter danske forhold ganske
imponerende. De 32 danske fag-
folk kom hjem med gode nyheder
til fotoamatørerne. En af de helt
store nyheder var den begyndende
massefabrikation af blitzpærer,
synkronisatorer. Efterhånden blev
alle kameraer synkroniserede.
Endnu var den tyske fotoindustri
ikke helt på fode, men foreløbig
tilsyneladende selvsikker på, at
den igen ville blive den førende
producent. Det skulle dog vise sig
at gå helt anderledes. For amatø-
ren blev det et fremskridt at kame-
raerne efterhånden blev forsynet
med automatisk belysningsstyring.
Færre kiksere, bedre billeder!
Boxkameraet var endnu i slutnin-
gen af 1950'erne "folkekameraet,
men i USA var man for alvor i
gang med en revolution inden for
kamerafremstillingen. Nye billige
syntetiske formstøbningsmaterialer
blev skabt, og talrige fabrikker
blev opbygget - man satsede På en
global markedsføring af et helt nyt
produkt. Instamatic-kameraet.

Pholokino Koln

Foto: Sigftcd Løvld

L2P.



En verden i farver
tsarvefilmen

Brødrene Lumidres opfindelse
af Autochromeglaspladen i
1907 (25), vff en spændende
begyndelse, men det endelige
måI, at kunne fremstille farve-
papirbilleder, lod vente På sig.
I 1916 lancerede Agfa sin Ag-
facolorglasplade, som byggede
på den additive farveblanding,
bdr. Lumi6res princip. En ræk-
ke andre farverasterplader kom
på markedet, men Agfa forblev
den dominerende producent
helt frem til 1939. For amatø-
ren forblev disse løsninger for
dyre og komplicerede, men der
var sat en udvikling i gang,
som ikke var til at standse.
Kodachrome og Agfacolor
NEU var de to produkter, ama-
tøren havde at vælge imellem.
Prisen på Kodachrome var kr.
L5,75 for 18 optagelser, hvori-
mod Agfacolor Ultra kornras-
terfilm kostede kr. '7,20, og
Agfacolor linserasterfilm kr.
5,55. Senere lanceredes Agfa-
color NEU med 36 oPtagelser
til kun kr. 6,75 pr. frlm. Alle
disse film kunne først erhver-
ves i Danmark efter 1937 -38!

Kodak først
Den 18. december t94I lance-
rede Kodak i Amerika de første
farvebilleder på papir. Filmen
hed Kodacolor med samme
filmhastighed som sort/hvid
film. Agfacolor papirbilleder
blev vist på en udstilling i
Kunstindustrimuseet i Køben-
havn i februar 1943. I udstil-
lingskataloget kunne man læse
følgende:

"Vi fantaserer os frem til den
dag, hvor fotoalbummet vil
vrimle med artryk i naturlige
forver, og til den dag, hvor den

første farveforstørrelse kan
hænges på væggen".
Her kunne fotoamatøren slikke
sig om munden og glæde sig til
de farvestrålende tider som

På Rådhuspladsen havde importøren
Finn Jensen anbragt sit logo.

ventede, nar krigen engang vil-
le være slut. Agfacolor-negativ-
film kom i handel for amatører
i 1950, derefter fulgte Ferra-
nia-color i 1952 og endelig
kom Kodacolor i 1958. Farve-
billederne var nu fotoamatørens
foretrukne valg. Det var dytt,
men dejligt. Samtlige fotofor-
retninger i Danmark fik en "an-
sigtsløftning" i disse år. Nu
skulle amaløren vænnes til at
fotografere i farver. Koste,
hvad det koste ville! Efterhån-
den kom pris og kvalitet på et
niveau så forbruget begyndte at
vokse - en betingelse for yder-
ligere prisreduktioner. Dan-
mark var midt i et økonomisk
opsving, lønningerne steg, for-
bruget steg, og charterrejserne
blev etableret af Spies og Tj æ-
reborg. Over 1 million amatør-
fotografer rej ste ud og var i
stand til at fotografere døgnet
rundt i farver. Succesen var
hjemme.

L23,
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Kedeligt, at fotografiapparatet ikke er opfundet eny'nu,

tlet kunne ellers vere blevet et godt bryllupsbillede.

Marie - Marie - hvor har du lagt
fotografiapparatet?

- Hvorfor skulle jeg egentlig slæbe

fot o grofiapparate t med
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- - - e, par skridt tilbage Marie - - '

VI BEDER DEM MODTAGE

VORE BEDSTE øNSKER FOR

EN GLÆ.DELIG JUL OG ET

LYKKEBRI NGEN DE NYTAR

OG KNYTTER HERTIL VOR

TAK FOR DERES TILLID I I96I

MED VENLIG HILSEN

REIDLS FOTO

RøNTGEN

STAI lohl



Voigtlrinder Vitessø L. Color
Skopar 1:3,5/50 mm. Kr.492,m.

Voigtltinder Vitessa T - ca.1957.
Color Skopar f:3,5/5O mm. Kr.77O,N.

Voigtlander Prominent. Color
Sl<opar 1:3,5/5O mm. Kr.763,ffi.

Voigtlander Vito B. Color Sl<oPar

1 :3,5/50 mm. Kr.230,00.
Voigtlander Bessa I - ca. 1950.
Color Slcopar I:3,5/105 mm. Kr.338.

ASfa Clack - ca.1954-59. Kr.39,m.

ASfaIsoletteI-ca.
Agnar l:4,5/85 mm.

195z-ffi.
Kr.116,0O.

ASlfa Karat IV. Solinar l:2,8/50
Kr.455,0O.

mm. ASfa Super Isolette - 1957-ffi.
Solinar I:3,5/75 mm. Kr.582,0O.

Regula Cita III - ca. 1951. Steinheil
Cassar 1:2,8/45 mm. Kn450,æ.

Gevabox. Meniskus 1:11/105 mm.

Kr.32,OA.

Aglfa Billy I - ca. 195A-57.
Agnar 1:6,3/lO5 mm. Kr.1 I1 ,æ.
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Agjfa Super Isolette - ca. 1954-57.

Apotar 1:3,5/45 mm. Kr.376,æ.
ASfa Automatic 66 - ca. 1956.
Color Solinar. Kr.970,0O.

Bilora Bella 66. Kr.58,0O.



1955. Trioplan
Kr.145,0O

Kodak Retinette. Schneider

Reomar 1:3,5/45 mm. Kr.260.

1:9. Kr.45 ,æ. Edixa Reflex II - ca. 1956.

Cassar 1:2,8/50 mm. Kr.æs,00.

Arette 1.A - ca. 1958. Kr.260,00. Franlcn Solida II - ca. 1950.
Isconar 1:3,5/50 mm. Kr.152,æ.

Al<arelle Montana - ca. 1956. Deltamon
1:3,5/45 mm. Kr.1OO,N.

Regula IIB - ca. 1951. Rodenstock
Trinar 1:2,8/45 mm. Kr.345,æ.

Regula II - ca. 1951. Cassar
1:2,8/45 mm. Kr.178,æ.

Robot Royal 36 - ca.

Xenar 1:2,8/45 mm.

1955-59.

Kr.945,00.

Exaloa Varex W - 1957. Jena

1 :2,8/50 mm. Kr. 1. 3ffi ,N.



Amerika d.v.s. Kodak tog ud-
fordringen op på billigkamera-
området og under salgsmottoet:
"Kroning af et nyt program"
lancerede man INSTAMATIC-
kameraet i L963. Man satsede
på det helt brede og endnu ikke
fotograferende amatørmarked.
De første modeller hed 50,
100, 3ffi, 400 og 500 og var
fremstillet i Stuttgart med "Re-
tina-finish". Model 50 og 100
blev fremstillet i England, og
model 300 og 400 

- kom fra
USA. Med 6t slag fik alle foto-
amatører en chance. Et let
kompakt kamera, nogle med
indbygg et blitz, andre til blitz-
terning. Ideen blev taget op af
mange andre fabrikker, som
fremstillede L26-kameraer på
licens fra Kodak. Agfa lancere-
de RAPlD-kameraet, men In-
stamatic systemet sejrede og
blev Kodaks største succes no-
gensinde. Næsten 70 millioner
kameraer er blevet fremstillet.
Guds gave til den uerfarne
amatør.

Instamatic 3O4.

Instamatic
I(:0BAK $EHSATII|l{
I EilDl{U IIEMMERE FIITI|GRAFERING!

KoDAI( lilsTAlrlATlc 400
under kr. 315,-

Det sensationelle kamera
med motor til automatisk
filmfremføring efter hver
optagelse. Indbygget blitz
og automatisk belysnings-
måler, der sikrer korrekt
eksponering.

KODAK INSTAMATIG IOO

under kr. 85,-

Dette kamera har indbygget
blitz til såvel inden- som
udendørs optagelser. Sikret
mod dobbelteksponering. På
1 sekund indsættes ny film
med den praktiske KODAPAK
f ilm-kassette.

CDS og halvformat
En anden banebrydende nyhed
var fremkomsten af CDS lys-
måleren. Pludselig skulle der
batteri i kameraet for at få det
til at fungere! EE-kameraet
med Electric Eye, der styrer
blændeindstillinBeil, var det
oye, som skulle gør det endnu
lettere at fotografere. Udvik-
lingen løber pludselig ganske
hurtigt, så hurtigt, at de ja-
panske kameramærker bliver
altdominerende på amatørmar-
kedet. Mange gamle hæderkro-
nede tyske kamerafabrikater
går sin undergan g i møde - si-
tuationen for Zeiss og Voigt-
lånder bliver pludselig kritisk.
Mange fabriktcer overflytter de-
res produktion til Japan og Ko-
rea. Et amatørl<amera er nu ik-
ke mere noget, man køber for
hele livet. Konstant teknisk for-
nyelse kombineret med reklame
EØr, at et 10 år gammelt kame-
ra er umoderne, tungt og be-
sværligt. En udvikling så hastig
og voldsom havde ingen kunnet
forudse!Instamatic Reflex.

Lz^8



Yashica 35M. Pris: 468,æ.

Tenax Automatic - 19æ-63.
Tessar f:2,8/50 mm.Yashica-Mat. Pris: b. 51O,æ.

Optima 35mm. 1959-63.

Apotar f 3,9.

Il*fle* 6x6 cm. 1957-&.
Tessar 75mm.

Contaflex Super. Ca. 1959-62. hrki 4, ca. 1956-73.

Jupiter f:2/50 mm.

Nilcon 54. 1959.
LETCAFLEX/1965

LEICA IrIDa/1967 LEICAFLEX SL/1968LErcA M4lL967



KØB & SALG af brugte foto-
grafiapparater som speciale
blev introduceret af Jens Rolig-
hed i 1924. Ved forretningens
25-års jubilæum blev den da
veletablerede fotohandtrer inter-
viewet af Hans Tørsleff:
'Et af de første indtryk, jeg for
henved 25 år siden modtog af
Rolighed, €r typisk for hele
manden. Det var nede i den di-
minutive kælder i Sh. Peder-
stræde. En forhutlet fyr kom
ned for at sælge et hffinlig-
nende 13x18 kamera fra ama-
tørfotografiens første dage. Ef-
ter lidt betænkelighed gav Ro-
Iighed ham en skikkelig pris for
"old.sagen", og fyren luskede
tilfreds af. OS nu kom Rolighed
med følgende forklarende be-
mærloinger:
'Jeg kunne sgu' ilcke lade være
at lrøbe den gamle kasse...det
ville da være synd, hvis den
skulle ligge og rådne op hos en
eller anden marslcnndiser! Selv-

følgelig er det nænnest usælge'
ligt, dct shtlle da lige være den
'Dagor' i den gamle omstæn-
delige hilrker, der ligefrem min'
der om en af Storm-Petersens
'små pralaiske opfindelsero ...
den hmne man vel .få lidt ud

Brugt-marked

af. Ilt[en kan De ilcke forstå, at
jeg ligefrem ikke nænner af jlå
det fra hinanden? Sådan en
gammel sverul vcr jo for sin tid
et teknisk vidunder. Og se dog
bare på det arbejde! Sikken et
materiale! Sil(ke noget læder i
den bælg, sileken en politur,
sil<ke nogen skinner, og så det
tanddrev! Uha, der køn de ikilæ
være med i vognen nutildags.
Nå, men l<om nu her, gamle
dreng! Jeg kan godt lide dig.
Op på hylden med dig. Måske
kommer der en af 'de rigtige",
en der iLilce hænger sig i årstal
og model, og som laver nogen
satans gode billeder med dig -
og kommer han ildæ, kan det
såmænd være det samme. Så
kan du komme på det museum,
jeg engang, skal se at.få lavet!"
Fotoamatører, eller måske skul-
le vi kalde dem "samlere",
havde i mange år glæde af den
lille forretning i Skt. Peder-
stræde. Endnu en lille skildring
fra Tørsleffs hånd: :

"Fotobørsets' vindue ligefrem
$nede af en sensation: En 4,5
x 6 Ermanox med en - hold
dem fast, mine damer og her-
rer, Ernostør I:1,8 f:8,5 cm,

for satan! Den tonede i stå-

lgnde ophøjethed på en lille
fløjkbetrukket kasie bas det
halvtredie lcvadratalen snle ud-
stillingsvindue. Ak ja, vi var
mange forlibte, og jeg tegnede
mig øjeblikkeligt for den.- Teg-

ryede! Jo, jo, jeg tegnede mig
for den, for det måtte man me-d
den. Motiveringen, der af Ro-
lighed blev fremsat meil yøl-
gende bemæikning:
"Tja, den er jo ililcc sådan uden
videre til salg, den pynter så
godt i vinduet, il(ke? OS je7
bryder mig i grurrden iklie om
at,sælge den, for jey kan godt
lide den. Den er noget kilden
med afstanden, men rammer
møn rigtigt, er det imponerende
så skarpt "det lille -svin" 

kan
tggne. Jeg har nu halwejs lovet
den til en artden, hvis jeg da
sælggr den. Han spurgte først
på den. I grunden har han il*e
råd til den, så der bliver en
rest til aJbetaling, men han er
gn flink og pålidelig mand, og
han er helt tosset med den, så
igg synel, han fortiener at få
den. Bedre hænder kan den ik-
ke komme i. De må så vente, til
den kommer tilba,ge igen, hvod
den gør med matemntisk sikker-
hed. Ikke alene fordi den er så

..,.1;......j:.. .1.^.. jl*...L.3i..-i....1,. :!&.i,.1..:.,.,i.:qiir, s ..iit:, +.;$ii#i..rsit pr**-*rr r*.\S. i,:,'i:i:,rdlli:
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kilden, men fordi han, der skal
have den, er mindst lige så tos-
set med kameraer, som de fle-
ste med piger. I begyndelsen er
det meget spændende, men lige-
som selv den "dejligste pige" i
længden bliver mindre tiltæk-
kende og risikerer at blive for-
trængt af en endnu blondere
blondine, sådan også med ka-
mereer. De fleste gode kamera-
er går atter og atter igen her-
nede. Det er sådan en slags
uslqldig form for konebytnings-
leg - man har jo selv en rem af
huden og tor immervæk, et
"den næste" er bedre end alle
dem, man har hafi. Nå ja, når
den kommer tilbage, skal De
være den første, der får den".
Og dermed måtte ieg trøste
mig. Jeg kunrrc dog il<ke dY mig
for, sarnme afien, at , lægge
hjemvejen over Sh. Pederstræ'
de, for'at se, om "den' var der
endnu. Nå, men jeg rundede
bul<sekongew hiørne, da et sæl-
somt, et næsten uffoligt sYn
mødte mit øje: En lille mand På
alle fire foran 'Fotobørsens "
udstillingsvindue, med ansigtet
trylrket tæt ind mod ruden og en
lommelygtes lyskegle rettet lige
ind mod "min" Ermanox
Tableau! Han var så hensunkcn
i beskuelsen af vidunderet, at
han ikke lagde mærke til mig,
før jeg var tæt inde på ham.
Da slul<kede lygten brat, og en
lille slunken klædt mand. tryl*e'
de sig tæt ind til muren for at
undgå at blive set.... Roligheds
psyEologiske klassificering af
bejlerne til den skønne 'Erma-
nox" viste sig at være rigtig -
manden med lommelygten var
endnu mere betændt end ieg,
uden Nivl den værdigste af os".

"Fotobørsen" var et hyggeligt
sted at komme - skarer af foto-
glade mennesker fra alle sam-
fundslag mødtes her i kamme-
ratlig samhørighed, der nær-
mest kan karakteriseres som
"Foto-Frimureri". I marts må-
ned 1966 fik fotoamatøren i
København et nyt valfartssted,
idet Svend Nielsen åbnede for-
retning i Livjægergade på Øs-
terbro under navnet Fag-Foto.
Senere flyttede forretningen til
Frederiksberg AIle 29.

TFotoWØR$EN
eL Sted-et

{or Køb, Salg og Bytte af gode

brugte Kameraer

JENS ROTIGHED

St. Pederstræde 36 Telefon Byen 6563

13

Fag-Foto har det hele.
funling: F. Berendt.
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Den nye OPTAIRON de luxe - det
dejligste tilbehør til Denes kamera.
Ca. 60 skud pr, opladning, vidvin-
kelreflekton, fonsænket holderfod
og synkrokabel. Maksimal lyseffekt
-m i n, d i mensioner. Kom plet ka, 425.
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De har det
o 60 sekunder!rpa

NYHED
SE MOTIUET FRA

ALLE UIIIKLER Dekansnart
heltundvære

fin$rene

U]IDGA RYSTEIIE
l|PTAGETSER

Systemkameraerne der
forener avanceret teknik med
problemfri betjening!

Åners srøRsrE NyH eo lnil"ruiffir#1liå"ff;

HvoFfoF
købspris. Medaljen havde dog
en bagside - nye forretnings-
kæder blev etableret, omsæt-
ningen steg til hidtil ukendte
højder, men med lavpriser ba-
seret på en til tider meget lille
margin, rned deraf følgende
trussel for lukning. En kamrsel
var sat i omdrejninger - og den
tører stadig. Hvad, der er sket
efter L970, har vi alle været
vidne til. Amatørfotografrens
historie er næppe forbi, men
nye tider star for døren - som
altid. Vor lille historie skal ha-
ve en afslutning - kan det gøres
bedre med ordene fra visen:
"Jeg vil så gerne eje et fot'grafi
af dig"?

slælre? r
tag Olyrnpus
ltlled r

Amatøren ombejles

Amatøren ombejles
Amatørens drøm om det "IDE-
ELLE KAMERA" kamera fra
begyndelsen af 1920'erne gik i
opfyldelse præcis 50 år senere.
Alverdens fotofabrikanter blev i
stand til, takket være de tekno-
logiske hjælpemidler, at produ-
cere det helt eventyrlige kame-
ra. INGEN indstilling - kun
'tryk på knappen" - cirklen er
sluttet fra 1888. Disse selvtæn-
kende apparater fremstillet til
stadig lavere priser, indebar
forretning s sam m en 1æ g nin ger,
stordrift, rationel distribuering,
og ikke mindst, en stigende kø-
bekraft hos forbrugeren, styre-
de lige imod paradis og helve-
de. Kameraet fra i gfu var for-
ældet i dag. I 1951 kunne im-
portøren kun levere 6t stk. Ag-
fa Syncro Box pr. fotohandler.
Amatørfotografen boltrede sig i

"lSelv det
alle?tøl.ste

Irillede eF helt
peFlekttt
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Charlottenborg 1953

Arnatørens floue billeder bliver beundret.
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Hvad kostede det?
For at kunne forstå priserne på fotografika for 25,50 eller 100 år siden er det nødvendigt at kunne omreg-
ne priserne i fremmed mønt til danske kroner. Nutidige valutakurser findes i ethvert dagblad, men anderle-
des stillede det sig med gamle dages kurser, som afveg betydeligt fra dem, vi kender i dag. Fra omkring
1870 og indtil L91,41å de europæiske og amerikanske valutakurser på et stabilt niveau. Efter 1918 kom der
ubalance i kurserne, den tyske mark gik i bund i 1923, og Wall Street krakkede i 1929.

1870-1914:
Norslce og svenske kroner 1,00 kr
Engelske pund a20 shilling a 12 pence 18,20 kr
Tyske reich mark 0,89 kr
Franske franc 0,72 kt
Belgiske franc 0,72 kr
Schw. franc 0,72 kr
Italienske lire 0,72 kr
Spanske pesetas 0,72 kr
Finske mark 0,72 kr
Russiske rubler 1,90 kr
Hollandske gylden I,50 kr
Østrigske schilling 0,75 kr
USA/Canada dollars 3,75 kr

kol. I : Faglærte mandlige arbejdere
kol.2 : Ufaglærte arbejdere

1929-t939:
Norske kroner 1,13 kr
Svenske kroner 1,16 kr
Engelske pund 22,40 kr
Tyske mark 1,75 kr
Franske franc 0,29 kr
Belgiske franc 1,03 kr
Schw. franc 1,42 kr
Italienske lire . 0,38 kr
Spanske pesetas 0,60 kr
Finske mark 0,10 kr
Hollandske gylden 2,97 kr
Dollars 4,40 kr
TJekkiske kroner 0,18 kr

Østrigske schilling og rubler ikke noteret i den sidste periode.
Før møntenhedens krone indførtes den 1. januar 1875 var det daleren man regnede med i Danmark.
Daleren, hvis værdi svarede til 2.00 kroner, deltes i 6 mark a 16 schillingr dvs. at 6n schilling svarer tll2
ffe og 6n mark til ca. 33 øre.

Timelønningerne i industri og håndværk i Danmark 1870-1970 - øre pr. time.

kol.3 : Kvindelige arbejdere
kol.4: Samtlige arbejdere

Kolonne Kolonne

År I 2 3 4 År 1 2 3 4

1870 2l l4 18 1930 156 126 84 13r

1880 27 20 24 1940 191 161 108 l&
l 890 30 2l 27 1950 39r 328 232 327

1900 43 32 38 1960 733 592 435 608

19 10 52 40 47 r970 1944 r628 r290 t677

1920 223 184 120 188

1. tallene for 1870-1913 gælder kun for mænd i byerne.
Kilder: Jørgen Peter Christensen: Lønudviklingen inden for dansk håndværk og industri 1870-1914 I-II
(11975\. Staiiske meddelelser, Statistisk Årbog.



År
1839 Daguerreotypi-processen offentlig-

gøres
1841 Fox Talbots negativ/positiv-proces

patenteres
1847 Albumin på glasnegativer
1850 Albumin på papir
1851 Kollodium-processen præsenteres
1860 Amatørfotografen I.B. Melchior
1871 Gelatine-emulsionen
1873 Gelatine-bromsølvpapir
1873 Juleudstilling i Industriforeningen
1876 Fabriksfremstillede tørplader
1878 Platin-kopipapir
1882 Orthokromatiske sensibiliserede tør-

plader
1884 "Raadegaard" - Herregaardsliv
1888 1. Kodak-kamera, fremkalderservice
1889 Heinrich & Poulsen grundlægges
1889 Sigvart Werner begynder at fotogra-

fere
1890 H & D emulsionhastigheder indføres
L892 "Amatør-Fotografenu ved Enna
1893 Stølten & Simmonsen grundlægges
1894 Gummi- og kromgelatineprocessen
1895 Københavns Fotografiske Amatør-

Hub
1898 Kongsbak & Cohn grundlægges
1902 Zeiss Tessar præsenteres

NOTER:
l. Objektiv nr.58. 1992. S.16-31.
2. Objektiv nr.28. 1983. S.49-50.
3. Objektiv nr.46. 1989. S.2-13.
4. Objektiv nr.45. 1989. Temanummer.
5. Norsk Fotohistorisk Journal nr.3.

1976. S.38-55.
6. Objektiv nr.4l . 1987. 5.48-52.
7. Objektiv nr.50. 1991. S.26-39.
8. Ochsner, Bjørn: Fotografier af H.C. Andersen.

HCA hus 1957.
9. Det "tilbageholdne skriftn må være: 'Anviis-

ning til paa trende forskjellige Veie at frem-
bringe og fastholde LYSBILLEDER paa Papir,
som Portraitær af levende Personer, Prospecter
efter Naturen, Copier af Malerier, plastiske
Gjenstande Kobber, Steenstryk, Blade af Plan-
ter etc., deels ved at benytte Cameraobscura,
deels et til Copiering indrettet Instrumentn. En
Opfindelse af H.T. Winther. Christiania 1845.

10. Objektiv nr.6o. 1993. 5.8-14.
ll. København 1865.
12. Objektiv nr.52. 1991. 5.2-14.
13. Herregårdsliv 1887-1900. D.F.S. L984.

Objektiv nr.Zl. 1983. 5.32-34.
14. Objektiv nr.25. t982. 5.4346.

Objektiv nr.41. 1987. 5.38-43.
15. Topp, Kylle: Dengang i Odense. 1981.
16. Kehlet, Reimert: Salgskatalog. S. Løvstad.

Herning 1976.
17. Objektiv nr.26. 1983. 5.7-13.
18. PouI Pedersen. Årnus lgg3.
19. Olsen foto. Frederiksborggade. 1993.
20. O$ektiv w.24. 1982. 5.35-42.
21. Objektiv nr.24. 1982. 5.3542.
22. Objektiv nr.58. 1992. S.1-15.
23. Objektiv nr.27. 1983. 5.46-49.
24. Objektiv nr.35. 1986. S.10-13.
25. Objektiv nr.25. 1982. 5.43-46.

Objektiv nr.4L. 1987. 5.38-43.

Amatørfotografien
rækkefølge:

i kronologisk

År
'1904 Olietryk
1906 Pankromatiske plader
1906 Reimert Kehlet grundlægges
1907 Autochrome faneplader (Lumi6re)
L907 Marius Nicolai Topp - Odense
I9L2 Compurlukkeren opfindes
1916 Fotomagasinet grundlægges
I9I7 Okholm grundlægges
L9L7 Platinpapir afskaffes
1923 Provins-mappen oprett€s
1924 Fotobørsen grundlægges
1925 læica og Ermanox præsenteres
1928 Rolleiflex
1929 Blitzpæren
t93L Fotoelektrisk lysrnåler
1933 Pankromatiske rullefilm
1935 Dufaycolor rullefilm
L936 Kodachrome 35 mm rullefilm
1937 Exakta 35 mm 6nEet spejlrefleks
1938 Indbygget lysmåler
1939 Første elektronblitz
1939 Thorkild Henriksen grundlægges
1942 Agfa neg/pos farvefilm
1945 Foto Magasinet Lyngby grundlægges
1947 Polaroid film
1950 Den første Foto-Messe i Køln
1957 Nikon 35 mm spejlreflekskamera
19 63 Polaroid-farvebilleder
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Bagsiden:

Trol^dmanden tilbyder amatøtfotografen sit 'trylleo apparatet. (Logo for
",4rnatør-fotografen" ved Enna. Grundlagt i 1892. Forrøningen eksisterer stadig
på samme adresse, Vimmelslcafiø 47. København).
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