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Fotograf Jens Petersen (1829'1905), begyrulte sin lcnrriere som gd,rd,skarl og
endte som pongelig
holfotograf. Han blev en af fotografiens foregangsm{end i Danmori. t 1875 var
han blevet en holden
mand og etablerede dette pragtige atelier pd ostergade 34 i Ksbenhavn. 1889
overtog hans son atelieret.
Samling: Andreas T. Morch.
Forside: Fotograf Hans Peder Eilensen (15ffi-1930) Lyngby var bl.a. specialist i relieffotografering,
som
han havde l"ert sig i Franlcrig. Fra 1909 til sin dsd havde han atelier pd Strandveiei- tAS,
hvor han var
en dygtig og velbesogtfotograf, Hans salonlcamera var noget af en spicialitet. Fra l<nmeraets
bundptade
og nedefier ser vi en tre' og maskinl<onstruldion af seregen type. Maskinfirmaet W.
Lswener,s
ferdiglavede dreiehdndtag (beregnet til en dreiebenk), bruges her, iom redslcaiforfotografens uqnede
muligheder for at dreje og indstille det store l<amera i alle vinkler. Det hdndbroderide sorte klede
med
bogstaverne PE tegner fotografmesterens image ca. 1%)O.
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CARTE DE VISITE
Visitkortfotografietshistorie
Visitkortfotografi ens historie
- atelieret

3. DEL

"guldalder",skyldesikke mindst
for visitfotografiets
Forudsretningen
fotografiskeatelierer.Atekonstruktionog indretningaf tidssvarende
og tekniskeudstyrvar lige si forskellig
lieretsstorrelse,beliggenhed,
som fotografernesskonomiskemulighederog faglige kvalifikationer.
FlemmingBerendt
Louis Mand6Daguerresbeskrivelseog publikation af denfotografiskeprocesi efteriret 1839,afsloredeat manikke umiddelbart
var i standtil at "aftage"et portretfotogravar for 1*9, og hvis
fi. Eksponeringstiden
det endeliglykftedes,lignendedenportretterede"D6denfra Ltibeck". Det blev i New
York, at verdensfsrste daguerreotypi-portratatelier ibnede i marts 1840.Indehaverne var AlexanderS. Wolcott (1804-1844)
og hanskompagnonJohnJohnson,somallerededen6. oktober1839havde"aftaget"
et daguerreotypiportrataf J. Johnson.Eksponeringstidenvar si lang at modellenhavde lukftedeojne. De to herrer havdeerstattet det lyssvageobjektiv, ffid et selvkonstrueretkonkavt spejl, somreflekteredelyset pi en meget lille lysfolsom solvbelagt
kobberplade.Hermed kunne man optage
pi
portrctbilleder med en eksponeringstid
ca. 2-3 minutter.Man havdeogsi konstruebestiendeaf to stilret et belysningssystem
bare spejle, som monteretudenforateliervinduet reflekterededagslysetind i lokalet
og belyste modellengennemet blifilter. I
Europa blev det englanderen, Richard
hvis atelieribnededen
Beard(1801-1885),
23. marts1841,som"aftog"daguerreotypiportratter. Atelieretvar indrettetpi tagetaf
"The Royal PolytechnicInstitution", ffid
udsigtover CavendishPlacei London.Fotograf Richard Beard, der blev en fremragendeportretfotograf, anvendteAlexander Wolcott'smetodeog kameraer.Atelieret var rundt med ruder af blit glas. I midten var opstillet et hojt podie med stol og

nakfteststte.Overfor, i den portratteredes
ojenhojdepe en hylde, var anbragtto kameraer. Sombaggrundvar opsaten skerm pi
var nu nedepi
hengsler.Eksponeringstiden
ganskefi sekunder,takket v:Ere en ansat
kemiker, John Frederick Goddard(17951866),som fremstilledede smi, 3,8x5,1
cm, yderstlysfolsommeforsslvededaguerreotypiplader.Det blev dog den tyskeprosom
fessor,JosefMax Petzval(1807-1891),
konstruerede
et objektiv, somvar 16 gange
mere lysfolsomtend de hidtil kendte,der
vistevejenfrem. Hermedindledtesportrats epoke.
fotograferingen

Visitkortperioden
(1851- c&. 1920)
Indenvi fortsatter beskrivelsenaf atelierets
historie,skalvi havefastslietvisitkortperiodensstart i Danmark. Umiddelbartefter
Disd6ris lanceringi 1854 begiver danske
til Parisog fir
fotografersig pi studierejser
kendskabtil vi sitkortfotografietsfremkomst.
Hvor tidligt metodennar til Danmarker lidt
kenuklart, meni Slesvigog Sonderjylland
des eksemplerpi dateringer1857-59.De
konkreteoplysningerstammer,som
seneste
allereden&vnt, fra AalborgLokalhistoriske
Arkiv. I et indleveretfotoalbumkan man
medganskestor sikkerhedtidsfesteenkelte
visitkortbilledertil 1856. (1).Hidtil har
fotograf,
manantaget,at den ksbenhavnske
Rudolph Striegler (1816-1876),vil den
forste, som lanceredevisitkortfotografieti
mi man
Danmarki 1860.Denneantagelse
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Fotogrartnester Richard Beards runde atelier i London. Tegningen er en lcorreh
gengivelse af det originale atelier, som kan sesrekonstrueretpd Science Museum.
Tegning: George Cruilcshank i tidsslcrifret Omnibus 1842.

nok sette et sporgsmirlstegn
ved. Det kgl.
Bibliotekhar ganskevist et billedepi visitkortkarton 6,5x4,5 cffi, overtrukketmed
schellakfra ca. 1860-61af ridmandAlbert
Bechog hustru.DesudenskriverFerd. Riisei sinenotater,at denfsrstesomblev "visitkort-fotograferet"hos RudolphStriegler
var "en fuldmegtig ved Gas-og Vandv&rket, og metrcbehle 17 rdl. for et dusin".
Der oplysesintet irstal. Det er dog en ubestridt kendsgerning,at Rudolph Striegler
setter "manien" i gang. Overalt i landet
etableredesdet ene atelier efter det andet.
Hovedstaden,som pi det tidspunkthavde
ca. 120.000indbyggercogedesit antalaf
selvstendigefotografertil mellem80-120.
Stsrreksbstederhavde10-20fotograferog
mindrebyer fra I-4 atelierer.

L864
I irene omkring 1864-68forveredes de
okonomiskekar for danskefotografer.For
stor tilgang til faget, og krigen i 1864, var
en viesentligarsag.I 1865laser vi i det fo-

Rddmand Bech og hustru. Visitkottfotofra lgffi61. Det kgl. Bibliotek.
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tografisketidsskrift"Alfen": "Danmarkhar
et for lille og ubemidletpublikumtil at andet end simpelt,billigt hverdagsarbejde
kan
betale sig; der manglerenhver opfordring
til at gwe fremskridt og foretageentrepriser. Sogningenhar i almindelighedallerede
lange indskranketsig til bestillingenaf 2 6
3 visitkort ad gangen,helst6 2 rdl., dusinet, eller mindre, og dennesogninghar siden krigen endogvaret i stadigaftagende.
I-angt mere end at vente pi en bedringaf
dennekonjunktur,pi et nyt opsving,lig visitkortenesopkomst,mi vi nu forberedeos
pi et nsd-ankerat skaffeos et buffet i vore
"atelierer", hvor de, det gor os den are
med at lade sig aftagepa 2 6 3 kort, kunne
til tak bydes en lille forfriskning af enten
Il2bayer, en kognac,en kop chokbladeeller sidant. Dennetilgift i ksbetbor udtrykkelig anfsresnedei vore skilte og skabe,at
denstiltrrckningskraftkan virke destomere". I de folgendefu aftog antalletaf fotografer i Danmarkbetydeligt:i 1875var der
55 ateliereri Ksbenhavnog ca. 200 i hele
landet,i 1882henholdsvis36 og ca. 200,
men herefter steg tallet, og var i 189753
og 400, i 1906 108 og 570 i hovedstaden
takftet vicre visitkortfotografiets succes,
samtde enrrigeformater, somopstodi kslvandet. Antallet af visitkortbilleder, som
blev fremstilletfra slutningenaf 1860'erne
frem til irhundredskiftetvar enormt. Man
kanroligt sige,at nastenalle danskere,der
har levet siden1860har ladetsig fotografere 6n eller flere gange. Folgelig kom de
dygtigstefotografertil at ride over betydelige formuer, hvoraf en del investeredei
opforelseaf store ejendommemed tilsvarendeluksusatelierer.

staarnavnlig i den siddendePersonsbedre
Belysning;det dempedeLys i et indelukket
Rum, Bekvemmeligheden
ved efter Behag
at kunnelade Lyset falde ind eller ved Forhang at afsperredet, hvorvedmanaleneer
i standtil at frembringeet fuldkomment,efter KonstensReglerbelystBillede.Behagelighedenved ikke at blive forstyrret i sine
Arbeider, entenaf Vinden eller ved andre
Tilfaldigheder, - Alt dettei Foreningbidrager til, at manikke bor skyeUdgifterneved
at indretteet Glashuus".

Wolcott s kameral<onstruh io n: (a) kamerahus, (b)
konkaw spejl, (c), lysfolsom plade. Skitse fra
1841.

Sf,ledes var situationen i midten af
1860'erne.Forudsatningenfor et brugbart
ateliervar, at lyset var rigeligt og regulerbart. Huset, den erhvervsmipssige
fotograf
mitte valge, skullederfor haveen stor, solid tagkonstruktion,en hsj rejsning gav
mestplads.Glasruderne
blev montereti det
nordvendte tag. Det fotografiske lokale
skullev&re aflangt,lengdemiletskullevere mellem 25-40 fod, den ideelle middellangde er 32 fod. Breddenikke under 10
fod og hojst20 fod, id6ealmiletvar 16 fod.
Hojdenfra gulv til tag 10-12fod, og hojden
af vinduespartiet
mod dennordligelangside
7-8 fod. Lav tagrygvar en fordel ved indretning af venteverelse,msrkekammerog
skyllerum.Da manojensynligikke har haft
nogenform for fagbsgertil ridighd, har
det veret den enkeltefotografsegenid6 og
opfindsomhed,
somblev udslagsgivende
for
atelieretsudformning.Vi kenderda ogsi til
tegningerudfsrt af fotografmesterenselv.

Atelieret
Som udgangspunktfor en beskrivelseaf
atelieretsfremkomstog udbygningfinder vi
en god begyndelsei bogen: "Fuldstandig
Vejledningi praktisk Fotografi" af L. G.
Kleffel, udgivet 1863. Under overskriften
for et godt Glashuus"- skri"Betingelserne
ver forfatteren:
"Endskjontman megetgodt kan forfardige
godeBilleder i det Frie, saahar dog Arbeidet i et GlashuussaastoreFortrin, at ingen
Fotograf, der har fast Bopal, og hvis Kaar
tillader det, bor undladeat anskaffesig et
saadant.Afseet fra den store Ubehagelighed, at man i det Frie er aftrangig af
Veiret, ,er der forbundetsaastore Fordele
medat arbejdei et glashuus,at jeg ikke tor
undladeat fremheve disse. Fordelenbe-
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I Alexqnder S. Wolcotts atelier var et sindrigt belysningssystem installeret. To
stilbare speile var monteret udenfor ateliervinduet, herved l<om det reflelaerende
dagslys ind i lokalet og belyste modellen igennem et btdt filter.
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Den tysl<cfotograf F.A.w Netto's grundplan over sit atelierfra 1842.
Fotografen befandt sig det luldcedel<abinet overst t.v. - kun objelaivet
er synligt for den portretterende.

SofusJuncker-Jensen
tegnedei 1896et atelier til fotografLudvig Grentzmanns
pi Anholt, det blev dog aldrig opfsrt. Efierhinden var der arkitekter, som specialiserede
sig i tegningaf atelierer.Sadeltagskonstruktionenvar en model, hvis taghildning var
35-50grader,denvar bekostelig,mensprlig anven{elig til bide porrrier--oggruppefotograferinger.Pulttagkonstruktionini.lnder man ingen tegningeraf med ffiil, men
stsrrelsesforholdet
mellembreddeog lengde er t:L,7. I begyndelsen
af 1900'tallet
byggedesen megetspecieltype atelier,kaldet enkelt-eller dobbelt/forh{et tagatelier.
Idden kom fra Amerika og byggedepi, at
lyset udelukkendekom ind fia iiOen, i en

vinkel pe 7A grader. Herved kom man et
meget generendeproblem til livs: renholdelseaf tagetfor snavs,bladeog ikke mindst sne.Enkelt/forholettagatelieretvar desuden velegnettil forskellige lysgrupperinger, efterhindensom dissemulighederopstod,eller fotografenfik skonomitil indretning af sidanne. I perioden helt frem til
slutningenaf 1850'erneva.rateliererneganqkeprimitive. Ofte mitte kundengi direkte
ind i fotografens atelier, stsrre atelierer
havdeet "venteverelse"medstole, spejlog
9t b91d, hvorpi fotografensptoloeipa it-i
ferdigheder kunne ses. I 1862blev der i
pderye opfort et atelier som vakte opsigt.
Det blev omtalt pA,folgendemide; "En fo-
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Sofas Juncl<er-Jensenstegning til Grentznanns atelier
Anholt. 1896. Samling: Danmarlt Fotomuseum.
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Et pulttag atelier, velegnet tilportretfotografering.
Elcrempel pd et dobbelt/forhajet tagatelier.

Renholdelse af taget kunne vere et problem.
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Et atelier med pulttag.

Daguerreotypistirdefrk. Thora Hallager (1521-1854),fik dette enkle, men stifulde atelier opfott
i tre pd hjornet qf Vesterbrogade og Vernedamsvej. Ateliera kunne opvarynes og var velbesogt.
Albuminbillede fra 1857. Samling: Det kgl. Bibliotek.

Et almindeli gt nordvendt sadeltags-atelier.

Atelier i hyttefacon. Her md lyset v&re sv@fr at styre.
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Forskellige mere eller mindre effehive baggrunde sd
dagens lys. Pd billerne ser vi henholdsvis: Salomons,
Ascher's og Waller's udkast til sddanne.

En mere avanceret U.S.A. model "SIEIight".

Sammenklappelig dobbelt-at elier.

I
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Bttdtz Maller & Co blzv etablcret i 186i og havde til huse i Bldgade 21. Ksbenhaw. Fotografa er optaget i IEtt7, og
mandensom lanzr sig op af salonluneraa er ilen senerefotogrdnester &fits Jun&er-Jewen.

En0amesogsr
Plads,

helst- i en st0rre fotografisk Sorretningf Gocle Anbefalinger haves, saavel
fra Kjpbenhavn som Provindserue.
Billet mrk. C. T. o. modtages hos Bucltz Milllers Efterfglgere, Bredgade 21. K.

tografisk anstaltefter en megetstor milestokbliver i dissedageindretteti Odenseaf
dendygtige fotografog retoucheur,Eduard
Hansen.I den sverstedel af sin ejendom
lader han nemlig indrette et atelier, hvori
der vil kunne optagesportretter indtil omtrent naturlig stsrrelse,og da det hele indrettesefter RudolphStrieglersmide og tildelsefterhansvejledning,sevil Odenseom
kort tid ogsi i denhenseende
trede i skranken medhovedstaden.
Ventevarelserne
i E.
Hansensatelier er sinrdelessmagfuldtudstyrede,og det er ojensynligt,at der intet
sparesfor at gsre det hele si tiltrakkende
som muligt". Nogleir senere,i 1869blev
endnuet usadvanligtatelier opfurt i Nest-

ved. Adressenvar Kindhestegade
3. Bygmesterenvar fotografLudvig T. V. Berth
(1821-1896).Det blev indviet den 1. decemberog beskrivessiledes: "Ateliereter
bygget ved Jorden, efter det sammeSystem, som den bersmteFotograf, franskmandenSilvy's i London, det saakaldte
Tunnel-System,og udmerker sig fremfor
andrevd, at der heleDagenkan fotograferes med et og sammefortrinlige Lys. Indgangentil Ateliereter i Guldsmedeboutiken
i Kindhestegade
ved Sidenaf lljornestedet
samtigiennembeggePortenei samme".
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Georg E. Hansen var denforste til at preparerer gelatineplader i Danmark. I lBSs
installerede han dette Solarlcnmera tilforstorcelser. Hermed blev han ogsd denforste
til at leverefotografier ifuld.Iegemsstorrelse. I 1867 havde han en drsprodulaion pd
35.m biileder!

F ot ograf Theodor 7*uthen, Leso. (ca. 1875-1953). Optagelsener fra ca. 19ffi. Et meget enkelt atelier.
Fotografen er ved at gore sit universal atelier-lcnmeraklar til optagelse. Samling: Peter Haagen.

Et mellemstort atelier med hele trefotografiappar"ater til rddighed. Den lnsende pige er Thyra Jorgensen
som fortsatte atelieret efier fotograf Axel Jargensen (Ig4g-1923) Grend. Billedet er
fra ca. 1890-93.
Samling: Poul Pedersen.
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Et ukendt atelier. Denforste optugelse erfra slutningen 1890'erne, den anden ca.
1O dr senere. Kamerqet er udskiftet og nmhleringen undret. Samling: Danmarks
Fototnuseurn,

18

Atelieretsinventarlisteomfattedesomminimum folgendeeffekter; 6n eller flere stole,
skamler,podier og helt frem til begyndelsenaf 1880'erne,en hoved-eller nakkebojle, for at holde den portratteredeshoved
arrangeretog fastlist undereksponeringen.
Typerneva,rmange,og ikke alle lige raffinerede.L. G. Kleffel skriverom denneindretning; "Dette Instrument benyttes,naar
man tragter efter et meget skarpt Billede,
og detsBrug er nodvendig,dersomPraparaterne, hvormed man arbeider, ikke ere
letmodtagelige,eller naarmsrkt Veir foranlediger, at Eksponeringstidenforlanges.
Hovedholderener til at fastgarepaaRyggen
af en Stol, sattes paa Gulvet bagvedden
Siddende,og brugestil staaendePersoner.
En nermereForklaringer formeentligoverflodig, hvorimodjeg skal bemerke at Hovedholderen,kan skydesop og ned efter
Personens
Stsrrelse,og denudstoppede
Pude paa Midten af Instrumentettjener til at
give kgemet et Hvilepunkt".

"Dette instrument benyttes, ndr man tragter efter et
meget sl<arptbillede.... "

Bsrnepuden
I 1889 lanceredePeter L. Petersen(Peter
Elfelt) sin egen opfindelse;"En Bsrnepude", dennevar forsynetmed et stift balte
til at spande under barnetstoj, siledes at
det kunne indtage, som skrevet stir, "En
oprejst, fri og naturlig stilling". Fotograf
giver i sit skrift
Carl Poulsen(1857-1938),
"Nogle nyttigeVink for enhver,somvil fotograferes"i 1892 folgenderid ved bsrnefotografering: "De serlige Vanskeligheder
ved Fotograferingaf Bsrn er bekendtenok,
og de kunnebaadeforogesog formindskes
af Foraldrene eller de Voxne, som have
med dem af bestille. De forogesved Dressering for Fotograferingen.Intet betageri
den Grad Barnetsin Naturlighedog sit naive Udtryk, som Formaningertil at sidde
rigtigt og vinre artig. Fremdeleser en talrig
I*dsagelseuheldig. Moder eller en Barnepigeer tilstrekkelig,og de maaunderFoto-

Regulerbar hoWer.

Bornestol med hovedholder.
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"Fotorammerne, som viser selve puden og et barnebillede, er optaget ved dens
hielp, er udfott af fotograf Hauerslews atelier pd Mohrs koUodiumpipir,,. D.F.T.
Juni 1889.

graferingenhelst holde sig tilbageog overladealt til Fotografen.- Alle Afretningsforssgbsr undlades!
".

vandfald.De merefantasifuldesandstensbalustrader,trastubbeog lignendeblev senere
udskiftet med kurvemobler og stive klaverbanke.

Baggrunde m.m.
Sombaggrundsteppe
anvendtes
de fsrstear
blot et hvidt lagen, bleget eller ubleget,
men efterhandengik man over til mal-ede
baggrundstepper,opfundet og lanceret i
Londonaf daguerreotypisten
Leon Claudet.
Stsrre ateliererhavdesalon-og landskabsbilleder ophengt som rullegardin.Der opstod firmaer, sarlig i Tysktandog Ostng,
hvor man specialiserede
sig i alverdensudstyr til det fotografiske atelier. Firmaet
"BernhardWachtl" i Kirchberggasse
37, i
Wien, udsendteet katalogpe over 1000sider over produkter til brug i atelieret.
F.eks.: "Aakandebalustrade",,'Havemur
med Dst", "Trastub i 38 variationer,',
"Sqiler i alle stilarter", "GammeltyskBarokstol", "Storkeredetil Borneoptagelser,',
og "Plastiskforgrund med Vandlsb" - her
mangledeintet. Baggrundstapperlige fra
greske- og olympiske tableauertil samtidens Goethe-romantiske
bjergslugtermed

Msrkekammeret
Msrkekammeretsindretningvar af vital betydning for visitkortfotografietskvalitet og
holdbarhed.Den fsrste forudsetning var
adgangtil rindendevand. Fotografen,hans
kone eller medhjalper,mitte begivesig ud
i girden til vandpumpenmedbillederne,for
at de kunne blive gennemskyllet.Et andet
stort problem var blanding af kemikalier.
Her var virkelig en kilde til bekymringer,
iser for eftertiden.Den konfektionerede
kemi lod vente pi sig, og mangefotografer
troede, det var "ligetil" , at gore sin egen
blanding. Deres uvidenhedskulle ff, fatale
folger. De fotografer som virkelig besad
kemiskviden, var i standtil at fremstillevisitkortfotografiersomholderdendagi dag.
Men mangesprangover, hvor "kemienvar
dirligst" - hvilket i daggiver konservatorerne, gri har i hovedetog smor pi brodet!
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Antik udska&rne Mobler,

'

[rllurtmder, Poslmrenter,Urlhiuugs-llmser,

saaromskamler, stole, polstredeog rr1gd'Rsrsude,Borde etc. leverot pae
Bestilliugtil billlge Prtser..
Paa Forlangendeovergendes,or irrrur Photografleraf Baggrunde,
Msbler, satineermaskineretc; mod onErrendoportofrl Tllbagcscndclsc.

Eg med siddestol.

Storkcrede.
Patentvogn, vendbar.

Skip med drer og siddeplads.

Sofaer, benlcc, og stole i mangfoldige udgaver.
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Morkekammer for et mindre atelier.

FremkaWerbord med skile og kemi til afsveloting m.m.

Arb ejdsbord t il morl<ckammeret.

L7

Fotograf Frederik L. Borch (1875-1962), Sct Clemens Torv lS, Arhus. Billedet er optaget
af Pout PedersenArhus i 1961. Det fine gamle atelier-kamera er stadig i brug og
Iyssetningenuandret.

CAND..PHARM.

fotog

., ' drltelier for

'ffunn\t 4 Fotbqrafi.

Fotograf Soren Bay-Hansen (1879-1970) opfone i
1910 sin sdlcaldteateliervilla 'solbaldccn" i Asnres.l
Bolig og forretning ud i et.
alaiv.

Visitl<onbagsiden sespd neste side!
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Special salonlcameraet er bygget til eet sojlet stativ. Apparatet er let
og lille i forhold til pladeformatet. Det er forsyna med dobbelt
bundbrat, dobbelt tanddrev pd sdvel for- som bagramme. Dobbelt
bevegelig viserskive, 2 slqtdelcassetter,2 objelaivbretter. Blev leveret
i mahogni eller noddete. Pris: ca. 250.00 i 1906.
salonkamera fra 1896. Apparatet er udfort i mahognite med
messingbeslag. Dobbelt bundudtrek og tan"ddrev. Tanddrev pd sdvel
for' som bagramme samt dobbelt bevegelig viserskive. Tresojlet
salonstativ samt slqtdelcassetter.Pris: uden objetOiv Kr. ca.450,0o.

Salonkameraet

penge. Multivisitkortkameraer,(patenteret
i Amerika alleredei 1855),ffid f.eks. fire
objektiver, hvor billederne blev optaget
samlet,par- eller enkelwis blev fremstillet
i udlandet,men s[ vidt vides, har de ikke
varet solgt i Danmark.Godeobjektiverfra
Emil Buschkostedefra kr. 140,00til ca.
kr. 300,00.Engelskeog franskeobjektiver
var i reglendyrere. Herudovervar der udgifter til msrkekammerudstyr,porcelensskile, udvandingsapparater,
kopirammer,
tsrrestativerog ikke mindstet udvalgaf papir og kemikalier.Stsrreateliererhavdeegne satinermaskiner,presser,og klippemaskiner.Desudenmitte manligge inde med
et stsrre udvalgaf kartoner,silkepair,klabestof,stemplero.s.v.

I atelieretvar salonkameraet
det alt dominerende - oftest til formaterne 18x24,
21x27, 24x30,27x33og 30x40cm. elleren
kombinationaf flere formater.De mestpopulere atelier- kameraerkom fra Gsrlin i
Tyskland. Apparaternevar fremstillet af
mahognieller nrdrdetraog calicobelg,kvadratisk, vertikal og horisontalbevageligviserskive samt dobbelt bundudtrek. Man
brugte skydekassetter,med indretning til
dobbelt visit. Kameraetvar med gennemgiende tanddrevog fast front, adskiltbundudtrek samtbevageligfront, siledesat forstykketog bagstykketkunnebevegesfrem
og tilbage uaflrangigt af hinanden.Et sidant kameravar for den tid uhyrekostbart,
med6-12 kassetterog objektivervar investeringen langt over 2.000 kr. i datidens

20

E. Fra t If. Dallmeyer i Lond.otl.
.

Objectiverer iberegnet
Det benrarkeg,at Prisenfor samtligeDalhneyers
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(til Stereoikopbilleder).

E. Suter i Basel var lccndtfor at levere et kvalitetsprodula. TiI venstre Suter Petzval type 3,4.
Det klasislrc lystrerlce portretobjelaiv med stit<btandel<onstrueret i 1840 af J.pazvat.

Objektiverne
for det tyske firma Jena, at fremstille nye
glassortersom overvandtdisse gener. Et
objektiv somdekkedede flesteportrrtfotografersbehovvar f.eks. Goerzdobbel-Anastigmat f:7,7 - kaldet lysstarkt universal
objektiv (1895).Det er anvendeligttil portratter, grupper, arkitehur, interisrs med
mere.Ensartetskarphedog dybdeover hele
billedfeltet.Mulighedernevar utallige,men
prisen va.r som regel afgorendefor kvaliteten. Prisernegik fra kr. 60.00 til over kr.
1.500,00!

"Sjelen" i det gode fotografi ligger i det
rette objektiv. Objektivernevar i mangear
usymmetriskopbygget,men de mangelinsefejl blev dog efterhindenaflrjulpetog de
bedsteoptikere fik deres navne udodeliggiort. I 1858begyndteobjektiverneat blive
bedreog i 1865sammenkittede
man to ens
landskabslinser
til en aplanat.Der var dog
stadigmangeproblemerat slis med bl.a.
astigmatismen,som viser sig ved, at lodog vandrettelinier ikke samtidigtkan afbildes skarpt udover i midten af billedfeltet.
Det lykftesfsrst i slutningenaf 1880'erne,

2L

Retouche
Glaspladerne,hvis de var eksponeretrigtigt, blev efter tornngenudsatfor negativretouche. Denne teknik blev opfundet i
1860 af Emil Rabending(1823-1383)i
Wien. Det blankealbuminpapirvar uegnet
til positivretouche.Retoucheringen
omfattede ikke blot smudsog lignende,men ogsi
hudfejl, bumser,vorter og hosdamerneikke mindstrynker - manforsksnnedeog foryngedebilledet i den grad,at der ofte kun
blev en "smuk" maske tilbage. Arsagen
vil, at det bli og violette lys, som alene
virkede pi datidens plader, forstarkede
ovennevnte sksnhedsfejl. Fotograf Carl
Poulsengiver ogsi her goderid: "Fregner
og stark Rsdme synesder at vare Anledning til at skjule med Pudderog Sminke,
mendettemaabestemtfraraades,da Huden
derved i Billedet faar Gibsensudseende.
Anvendelseaf Pomademaa ske med stort
Maadeholdiser ved blondt Haar. Bortfiernelseaf Hudpletterog lignende,maaoverladestil Fotografen,ligesomen lille Rift, et
Saareller andetMarke af forbigaaende
Natur ikke maa aflrolde nogenfra at lade sig
fotografere, da Retouchenlet kan {erne
saadanne
Smaating".
Som sagt: "Det behsrrerikke at ligne, nir
det bare er smukt" en replik, somhar overlevet, helt frem til vor tid, menefterhanden
somde pankromatiskepladervinder indpas
aftager trangen til retouchering.At fremkaldeet smuktpapirbilledefra en glasplade
var ikke nogenlet sagfra begyndelsen.
Billedkvalitetenfra denneperiodesvingerfra
de mest groteske,snuskede,og grumsede
opklebedebilleder til det finestefotografiske arbejde, som neppe kan lavesbedrei
dag. Albuminpapiretvar dominerendefra
1855 indtil slutningenaf 1880'erne,men
anvendteshelt frem til 1920'ernei skarp
konkurrencemed Bromsolvpapiretsomanvendtesaf de bedrefotografer.

Retoucheringspult fra ca. 1870. Petroleumslys via reflelaor.

"Airostile" med furttryk. Et avanceretudstyr til positivretoucheogfarvelngning. 1910.
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Forsl<elligeformer for brug af lysrefl.eloorer.
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Nyt! Hver Aften Fotografering ved elektrisk Lys.
Elelarisk kvilcsolvdamp lampe marl<ct Hageh. Denne lampe havde et vesentligt
mindre stromforbrug end buelampen. Den gav et roligt brendende tyshvillcct indebar
lronere el<sponeringstidogfinerebilIedlcvalitet. Kvil<solvdamplysetspelctrumomfatter,
bld, violette og ulffaviolette strdler. Stromforbruget var pd 3 amperefor hver lampeSruppe. Spendingstyrl<cn betinger lampernes antal og tnngde. 220 volt er
tilstrul<leclig til 3 lamper af 60 cm. Lamperne kunne brende ca. 2000 timer uden
pasning. Pris: Kr.230.0O. 1906.

Lyi, mere lys.
I Danmarkbetragtervi solenslys, somlunefuldt og ustabilt. Fotografernelyttededa
ogse andagtigt til budskabetfra Frankrig
om, at en vis Hr. Nadarhavdeoptagetfotografier i de parisiskekatakomber."Lyset"
niede frem til Ksbenhavni 1865i form af
magnesiumpulver.
Denne"lyskilde" havde
et megetbegransetanvendelsesomride.
Der
skulle gi endnumangehr fsr elektriciteten
kunneanvendes.Det elektriskelys indvarslede sit komme i forbindelsemed "Den
Store Nordiske Kunst- Industriudstilling"i
1888.FotografSofusJuncker-Jensen,
som
netophavdeindviet sit atelierpi udstillingsomridet, stod pi Vesterbrogadeog si det
fsrste elektriskelys blive tendt i tirnet pi

National. Her var den "endeligelosning" menprisenfor at fi elektrisklys installeret,
var dobbeltsi hoj som hanssupermoderne
atelier, nemlig 10.000kr. Det fsrste atelier
som fik el-lys installeretvar V. Jensen&
Co., Kobmagergade
11. Pevisitkortetsbagside stod; "EnesteAtelier I Danmark for
Fotografering ved Elektrisk Lys". En ny
epokevar begyndt.Der gik dog mangefu
fsr elektricitetenvar obligatoriski det fotoBlafiskeatelier. Fra 1910 og de folgende
10-15 fu var det kulbuelampenog ftoaelamperpi 1000eller 2000 lyi,som-anvendtes. Visitkortfotografenforetog alle mulige
eksperimenterfor at overgi konkurrenterne
i lyslagning.
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Forelrbig
Bekjendtgimelse.
'Iid

Om kort
aabner Underteinede for det erede
Publikum et photographisk Atelier i Boghandler Wagners
Eiendom, Sterengaden958. Prisen pai Yisitkort i lettc
Atelier vil blive-l/f- ilth. I)usineL 3-Sthr. N Dlk. B Sk.
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2. Stuen.
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Frb. Amts-Ttdende15.12.1 868..

*************

Illustreret Tidende 1904.

Praktiske vink
Hvordan man greb visitkortfotograferingen
an i gamle dage, gives der utallige forklaringer pi, men da alle fotografernefor
langst er stedettil hvile, lader vi en anden
samtidigvisitkortfotograffi ordet som afslutningpi denneberetning:"I reglenbor
hovedetvendei en andenretning,endkroppen. Armlinien bsr vere ktum, hander og
arme mi ikke stikke for langt frem. Pe billedeter ansigtethovedsagen;
alt, somtrekker interessenbort fra dette, er en kunstnerisk fejl. Ethvert ansigter forskelligt pi
de to sider. For at valge den for fotogiaferingen heldigsteside bsr man sammenligne og bedommede forskellige ansigtstrak: han bsr - hvis der ikke er grund til
det modsatte- valge siden med hfuskildningen; dog ikfte pi flejnskaldede.Rsdt
her, i mangetilfelde ogsi blondt, bffi ha.ves ved en msrk baggrund,for at ikke alle
detaljer skal gi flojten. Bli og lyse ojne i
almindelighedskal vendebort fra lyset. Et
beskadigetoje bor vende fra kameraetog
vedkommendei si fald eventueltfotografe-

res i profil. En personmed smi eller halvlukkede ojnebsr heve hovedet,eller, hvis
ansigtet er meget fyldigt, sanke hovedet
ganskelidt og se ind i kameraet.Storeog
stirrendeojnebsr sankes;dybt liggendeog
indfaldne ojne skal have lidt ovenlys, og
megetlys forfra. Ajnenebsr aldrig vendes
i en andenretning end hovedet.Skal man
fotograferepersonermed briller, mi man
vogte sig for falske reflekserpe ojneneog
strdlebrydningpi sidenaf kinden.Nesenei
sjelden aldeleslige og giver ofte ansigtets
to sider forskellig karakter. Er den diejet
noget til den ene side, ser den kortere ud
derfra end set fra den anden. En stumpnasetmi scnke hovedetlidt, eller kameraet
leves og rettesubetydelignedad.Rundeog
flade naser fotograferesi profil. Hoje kebebenog indfaldnekinder belysesfbrfra og
overlys undgis, eller tagesi profil. Rynkei
mi ligeledesbelysesforfra. En liden mand
kan fotograferes forfra, en stor helst i
profil".
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Noter:
1. Objektivnr.60, side4-7.

o

En registrant....
Registrantover danskestereoskopbilleder
10-irsjubilaum!

gyndelsenpi en samling.Billedernekunne
pi det tidspunkterhvervesfor 50 sre stykket - 2 kf,. for et flot "tissue-card"af operaen i Paris. Mens samlingenvoksede,begyndte Fersling ogsi selv at lave stereoskopiskebilleder med et almindeligtkametz, der blev flyttet mellem de to optagelser. Der er efterhindenet par tusindebilleder i samlingeo,heraf 4-500danskebilleder. Det er sikkert megetalmindeligt,at
samlerestarterbredt og sidenspecialiserer
sig. Tbnk pi frimarliesamlere-n,
der begynder med "hele verden" og siden begrirnser sig til " sommerfuglefra Honolulu".
Erik Fersling valgte at koncentrereinteressenom oplysningervedrsrende"Danske
stereoskopbilleder".Hvor mange findes
der? Hvor mange fotografer? Hvad var
billedmotiverne?Hvorledes kan de systematiseres?
Arbejdetmed at sogeoplysninger om billederne var stort, og det var
nodvendigtat gi helt til bunds. Det gav
id6en til at lave en oversigt over danske
billeder, mendet var fsrst i 1983,da Fersling gik pi efterlon, at der blev tid til at gi
i gangmed det arbejde,der blev til:
I begyndelsenforegik registreringenvd,
at billederneblev affotograferetog de indsamlede oplysninger blev mojsommeligt
skreveti skemaermed skrivemaskine.Systematikkenvar der, men det id6elle varktsj manglede.I sit job havdeFerslingstiet
for installeringog indkoring af forskellige
fotosatsmaskiner,som til en vis grad er
computerstyrede.Da si en lokalavisi maj
1987 oplyste, at Rsdovre Kommuneville
ibne en datastuevar Fersling straks klar,
over, at her var der en mulighedfor at oprette en database,med de ubegrensedesogemulighederen sidan indebarer. Efter at
have lert at handteredet nye medie, begyndteFerslingat indtastede mangeoplysninger efter de maskinskrevnelister, som
stadig blev lavet. Efter et stykke tid indskrenkededatastuenibningstiderne,og nu
var gode rid dyre. En disketteer ikke meget viprd, hvis man ikke kan lese, hvad
der stir pi den. PC'erne var begyndtat

Erik Fersling ved sin uundverlige computer.
Peter Randlov

Interessenfor fotografienshistoriekan dyrkes pi mangemider. Erik Fersling, som
vi her vil presenterer,har forstiet at kombinere sin interessefor det historiske og
stereoskopiskefotografi pi en bemarkelsesvardig mide, som ikke kun giver ham
selv en massespandendeoplevelser,men
ogsi resulterer i et stykke kulturhistorisk
arbejde,som mangeandrevil haveglade
af. Vi har f[et lov til at kikke indenfor i
Fersling'shule, hvor billederog bogertydeligt rober, hvad det drejer sig om. En
PC'er dominererrummet, hvad DEN har
med sagenat gore,kommervi til.
Erik Fersling forteller, at han for forste
gang si stereoskopbillederi midten af
1950'erne.Det var i Spardalsbilledantikvariat i Abenri, Kobeniavn. Det blev be-
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Tissue-card oy op"ronn i ,""rr,. Somtfng,Erik Fersling.

falde i pris, men de var stadigdyre. Der
var dog ingen vej udenom,Ferslingksbte
en PC'er, og kunnenu slippefor ekstraarbejdet med de maskinskrevne
lister, mens
udskrivningenstadigforegik pi datastuen.
NU var verktojet i orden og arbejdetmed
registrantenblev accelereret.

Typiskeemneorder: Badeliv,Brand,Bro,
Bsrn
Zoo, i alt 39 emneord,som man
kan sogepi. Desudenkan man naturligvis
soge pi f.eks fotografnavn, og det tager
si{edeskun fi sekunderat finde frem til i
alt 16I billeder, som Elfelt har optaget
med "badeliv". Tilsvarendeforteller databasen hurtigt, at der er registreret 147
billeder af kirker pi Sjalland. Der er for
wigt ubegransedesogemuligheder
pi fx.
enkelte ord eller navne. For alle foto graferne i registrantenfindes der en levnedsbeskrivelse.Hovedkilden hertil har varet
Bjorn Ochsnersbog "Fotografer i og fra
Danmark til og med 1920", samt diverse
irboger. Mange af billederne kan nemt
identificeres,men en del bitlederbenytter
sig flittigt af kilder som:

Og hvad er denneregistrantsi? Som det
fremgaraf navnetdrejer det sig om danske
billeder:
1. Billeder fra ind- og udland,hvor fotografensnavn kendes.
2. Billeder af danske motiver taget af
navngivneudenlandskefotografer.
3. Interessante
billeder af danskemotiver
udenfotografnavn.(Til Danmarkregnes
syddanmark,Granland,Island,Farserne og Dansk Vestindien).Alle billeder
bliver identificeret og registrer€ti en
database,der har veret uendret siden
L987.Desudenaffotograferes
alle billederne med et lsbenummer.Sd.rledes
ser
et typisk kort ud:

Danskekirker.
Danskeslotteog herregarde
Gamlegeneralstabskort.
Gamle leksika vedr. personoplysninger
mv.

DBNR: EFOO86
GRUPPE: SJELLAND
EMNE: SLOT KIRKE
MOTrV/BTLLEDTEKST: FREDERTKSBORG
sLorsKrRKE. rNDv.
FOTOGRAF: hIHITE CO, USA
NR:4908
AR: I.902
AKTIV:01
NEG.NR: T22ET L2282
DUBLETNR.:
BEM: PAklabet
seddel med r4dt tryk
pA bagsiden:
Transportspandene
og Reform" med rusthindrende
"Perfect"
anordning
er ae bedite
I
verden.
Burmeister
& wains Eksport Kompagni A/s, Klbenhavn.
Tekst:
Interior
of the Palace Church. Royal Castle of Frederiksborg, Denmark.
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Kvindefigur. Samling: Andreas T. Msrch.

Caf6 Washington i Rudkobing i 1%)4. Ukendtfotograf. Samling: Andreas T. Morch.

KsbenhavnFsr og Nu.
PeterElfelt's kontor- og salgsprotokoller.
P.L. Fangel'shandskrevne
protokol.
Albert SchouJun.'s trykte katalog.
Trykte katalogerpi bagsidenaf billeder.
Diverse opslagsvarkerpi biblioteker.

mellemrumaf diverseslotte.Der er mange
usadvanlige billeder i registranten.ft af
de meresjeldneer et billedeaf JensBangs
Stenhusi Aalborg, som er blevetdateretaf
LokalhistoriskArkiv i Aalborg. Billedet er
en kopi af et daguerreotypiaf JohanBtilow
Birk fra 1850; men billedet er et ,'snydebillede" - hojre og venstrebillede er ens.
Nogle af de tidligste billeder taget af JosephHenschelfra 1857og senere.Der er
endnuikfte registreretnogendanskedaguerreotypier,det vil vere nogetaf en sensation, hvis der dukkeret op. Billederne,der
optagesi registrantenkommer fra mange
forskelligesamlinger:

Erik Fersling opsogerofte stederfor at fi
den helt rigtige identitlkation. Et biilede
fra sserne i Ksbenhavn nsdvendiggiorde
en tur rundt om ssernefsr lokalitetenvar
precist placeret. Pa en tur til Tisinge
kunne en mslle identificeresog i Rudksbing pi Langelandkunne det konstateres,
at Cafe Washingtonstadigli der. En tur til
Fyn resulteredei billeder med 100 ars
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Kempeogler var ogsd populrere for i tiden. ho-have Ksbenhavn.
Sarnling : D anmarlcs Fotomuseum.

Endnu en popular model, "Madam So". Samling: Erik Fersling.

Ferslingsegensamling.
Danskesamlere,isar medlemmeraf DFS.
DanmarksFotomuseumi Herning.
Museetpi SonderborgSlot.
Fergegdrdensmuseumi Jagerspris.
Orlogsmuseet.
KsbenhavnsBymuseum.
Kunstakademiets
Bibliotek.
Msnstersamlingenfra Stereoskopklubben.
KsbenhavnsFotografiske Amatorklub.

ste er registreretmed kendt fotograf - i alt
I44 fotografer/udgivere.Men der er stadig
megetat gore.Ferslingskonner,at der stadig eksistereromkring 15-20.000billeder,
der opfylder kriteriernefor at blive optaget
i registranten.De to dominerendefotografer er Peter Elfelt, der har udgivet ca.
7.700 billederplus mangeprivatebilleder,
samt Peter L. Fangel, der tilsvarendehar
7.L25 numrei sin protokol. peter L. Fangel er en fotograf, som Fersling har udvist
serlig interessefor. Han har renskrevet
Fangels handskrevne "Livserindringer

Der er forelsbig over 8700billeder i registrantenfra 43 samlinger,og langt de fle-
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Tre fotografer ud for en fotohandet i Frederil<shavn.
Fangel 1891. Samling: Andreas T. Morch.

LE37-I922"
i Ob, som nu offentliggores
jektiv, samt oversat afsnitteneom stereoskopfremstilling og stereoskopbilledertil
engelsk.Den er blevet offentliggjort i det
amerikansketidsskrift "stereo World,' i
april 1993.
Jagtenefter nye samlingerfortsatter. Der
ligger sikkert mangebilleder bide hos private og pi lokalmuseerrundt omkring i
Danmark. Det Kongelige Bibliotek har
mangedanskebilleder, mendesverreer de
anbragtsammenmed billedafdelingens
orrrige fotografier, si det er endnui praksis
en uoverkommelig opgave af finde dem
frem til registrering.Registrantenhar allerede varet brugt til nogle interessante
opgaver. Efter brandeni Slotskirkenpi Slotsholmen i Ksbenhavnblev der hurtigt fundet otte billeder, der giver oplysningerom
kirkens udseendefw branden.Til brug for
en udstilling pi de Vestindiskeser i anledning af 75 irs jubilaet for salgettil USA
kunnemanhurtigt finde 44 billeder, hvoraf
flere blev affotograferettil udstillingen- et
vasentligt supplementtil Flemming Berendt's jagt pi fotografier fra de gamle
danskekolonier til erstatningfor plyndringerne pi det lokale egnsmuseumunder
stormkatastrofen
i 1991.I forbindelsemed
Danmarks Radio's Grsnlands-projekt
"SIULLEQ" blev et stort antal billeder
stillet til ridighed og reproduceretpi digital form pi store CD'er. Resultatetkan interesserede
se pi Nationalmuseets
datastue.
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Desudenbliver registrantenbenyttetflittigt
i forbindelsemed megetandetfotohistorisk
arbejdebl.a. billeder til Objektiv og palle
Fogtdals udgivelse: "Illustreret Tidende,
Billeder af danskerensliv 1849-1993" .
Erik Fersling har ogsi skrevetflere artikler i vort blad. Interesserede,
der i forbindelse med et projekt har behov for oplys{1ger om billeder, kan henvendesig til
Erik Fersling, som gerneassisterermed at
ssge pi emner eller lokaliteter. Alle der
har danskestereoskopbilleder,
kan ikke opfordres starkt nok til at kontakteFersling
for at fe billederne registreret. Foruden
gleden ved at kunne bidrage til dette
spendende arbejde fer man en udskrift
med registreringenaf egnebilleder, og for
de fleste vil denne udskrift indeholdben
massespandendenye oplysninger.De, der
stiller deresbilleder til ridighed, forbliver
naturligvis anonyme.Fersling kan ud fra
en kode identificere ejeren, men navnet
bliver kun udleverettil andre efter aftale
med billedetsejer. I 1989 blev registranten, som dengangindeholdtgodt 5000 bille{er, fotokopiereti et lille oplag. En ny
udgaveer planlagt, ni.r 10.000billeder er
niet.
Har du nogle danskebilleder eller kend$"p til, hvor der ligger nogle, si ring til
Erik Ferslingpi tlf. 36 70 Z+ Sl. Heniendelserfra bide private og museerer meget
velkomne. Se kan vi kun slutte af med-at
takke Erik Fersling for at han vil dele sine
oplevelsermed os samt for hans imponerendeindsatsmed dettearbejde,som mange vil kunnefi glede af.

o

Louis de Clercq
- en fransk politiker, arkrcolog- og fotograf.
Hans Berggreen

I fortsnttelse af serien 'rfotografhke inkunabler" i Det kongeligeBiblioteks Billedsamling skal dennegang omtales:
Yoyage en Orient 1859-1860.
Voyage en Espagne1t59-1860.
Recueil photographique exdcutdpar Louis de Clercq. PariS?u.t. (acc lgSZ-Z3S)
(alb. smlgn. 2" 47-51).
De seksalbum, der hver har egetlitograferet titelblad (1) er indbundeti fem bind,
idet album tre og fire er i et bind. Indbindingener i rudrtleder med titel i guldpreg
pi forsiden. Bindene,der er i tvarformat
har nederstpi ryggen paklistredeetiketter
fx.: IV, S, 8, 29, der formentliger opstillingssignaturfra en tidligere ejer.
Verket indeholder 222 (2) albuminaftryk
efterpapirnegativ(GustaveIr Gray'smetode) (3) monteretpi karton medstukJcet
eller
litograferet tekst under billederne samt
Louis de Clercq's initialer indrammetaf en
ordenskademed ordenstegn,kronet af en
halv lnre. Billederne,der miler ca. 28x2I
cm, virker ret grovkornede,hvilket skyldes
papirnegativerne.Flere af billederneer panoramaer,der er megetdygtigt sammensat
af 2, 3 eller 4 optagelser.
Vol.l indeholderAlbum 1 med49 fotografier fra Syrien til Nazaret.
Vol.2 indeholderAlbum 2 med37 fotografier af Korsfarerborgene.
Vol.3 indeholderAlbum 3 med28 fotografier af Jerusalemmed omgivelser
samtAlbum 4 med 16 fotografieraf
Lidelsesvejeni Jerusalem.
Vol.4 indeholderAlbum 5 med41 fotografier fra Egypten.
Vol.5 indeholderAlbum 6 med51 fotografier fra Spanien.(4).

Louis de Clercq (1836-1901). Hetiog. Dujardin, Ogerau
phot. 13,5x11,5 cm. Fra A. de Ridder: Collection de
Clercq. Tome IIL Les Bronzes. paris. 1905.

delsgav ham mulighedfor at folgefbtografiens udvikling, som han havdeinteresseret
sig for sidenbarndommen,
og delsgav ham
mulighedfor at dyrke sin storepassionfor
mellemsstligeantilcviteterfra oldtiden. I
dag ville det ikke vare muligt for nogen
privatpersonat samlesi store mangderaf
antilcviteterfra Mellemsstensoldtid, ofte
direkte fra udgravningerne,som Louis de
Clercqgiorde. Et andettrak, somhandeler
med fx. MaximeDu Camper, at hantilsyneladendeer holdt op med at fotografere,

Den franskepolitiker, oldsagssamler
og fotograf Inuis-Constant-Frangois-Xavier
de
Clercq(1836-1901)
pi
er et godt eksempel
fotografienspionerer.Hanvar alsidig,autodidakt, velsitueretog havdede rigtige sociale og familiemessigeforbindelser.Hanvar
samtidig fsdt pi det rigtige tidspunkt, der
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Titelblad til Album 1, Voyage en Orient Lg7g-hgffi.

da hansvark var udkommet.Det er dog et
sporgsmil, oin han ikke har bidragetmed
fotografiertil de heliografier,der illustrerer
hanskatalog over hansoldsamling.Resten
af sit liv viede han dels til politisk arbejde
L871,-L889,
bl.a. som deputereti den franskenationalforsamling,og delsirene 18891901 til at udarbejdeen katalog over sin
store antiksamling fra Mellemssten (5).
Denne samling er doneret til Louvre, og
med dens mere end 600 genstandeer det
denstursteenkeltdpnation,museethar modtaget,hvorfor denblev vist pi en sarudstilling i 1968.

og ttlsluttedesig ekspeditionen(6). Den 5.
december1859havdehanopfyldt sin mission og tog afskedmed GuillaumeRey i Jerusalem(7) og rejstevia Palastina, tsgWten og Spanientilbagetil Franlaig. Han udstillede sine fotografier i Brusselog Paris
1861og i London 1862og fik pane anmeldelser. 1862-1863var hanigen i Mellemssten, dennegang for at samleantikviteter,
hvilket han fortsatteunder sit sidstebesog
i 1893.
Louis de Clercq har stort set veret glemt i
den fotohistoriskeforskning,og det skyldes
ikke mindstet danskinitiativ, at han nu er
kendt i en stsrre kreds af fotohistorikere,
jvf. Marjorie Munstenberg:To the best of
my knowledgethe first mentionof his name
in the contextof photographichistory was
in Henrik Bramsen,Marianne Brsns and
Bjarn Ochsner:Early Photographsof Architectureand Views in Two Copenhagen
Libraries, Copenhagen1957(8). (Det kongeligeBibliotek og Kunstakademiets
Biblio-

Anbefalet af gode venner og familie blev
Louis de Clercq 1859som fotograftilknyttet en ekspeditiontil Syrien, ledet af den
franske korsfarerhistorikerGuillaumeRey
(1837-1916),der skulle studerekorsfarerborge og andre levn fra korsfarertiden.
Louis de Clercq afrejstefra Marseille den
28. august1859via bl.a. Malta, Rhodostil
Latakia,hvor hanankomden 15. september
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tek). Under alle omstandighederer hanikke omtalt af de tidlige fotohistorikeresom
fx. Wolfgang Baier, I.M. Eder, Helmut
Gernsheim,eller for den sagsskyld af den
franske fotohistoriker RaymondI.6cuyer i
dennesstoreverk: Histoire de la photographie, der udkomi Parisi 1945.

5.

6.

Ner Louis de Clercq hidtil har varet si
upiagtet som fotograf, skyldesdet formentlig, at det var sompolitiker og oldsagssamler, han blev kendt, mendet kan ogsi viere
fordi, hans vark er si sjaldent, at man i
dag kun kender en lille hindfuld komplette
eksemplarer.Pierre Apraxine anslir, at der
miske findes fire kompletteeksemplarer(9)
uden at specificerehvor, medensMarjorie
Munstenbergn&vnerfem eksemplarer(10),
der befinder sig i flg. institutioner:

7.
8.
9.
10.
I 1.

Louis de Clercq tager afsked med Guillaume
Rey i Jerusalem den 5. december og rejser via
Palestina og,tsgypten, hvor han bl.a. fotograferer til Album 5.
A. de Ridder: Collection de Clercq. Cataloque
mdthodique et raisonn6. I-V[ (i otte bind).
Paris. 1888-1911, hvoraf Louis de Clercq selv
udgav vol. I-II. (60' - 24,4o\.
E. Babelon: Louis de Clercq. i: Collection de
Clercq. Tome III. I-es Bronzes. p V-XIV, Paris
1905.
Ma{orie Munstenberg, note 13.
Marjorie Munstenberg, note 12.
Pierre Apraxine, p. 428.
Ma{orie Munstenberg, note 8.
Bibliothbque Nationale.-Regardssur la photographie en France au XIX" sidcle. Paris 1980.

Referencer:
Bjorn Ochsners
seddelkartotek over udenlandske fotografer.
Henrik Bramsen, Marianne Brons, Bjorn Ochsner:
Early Photographs of Architecture and Views in
Two CopenhagenLibraries. Copenhagen. 1957.
Richard Pare:
Photography and Architecture 1839- I 939. Canadian Centre for Architecture. Montreal. 1982.
Andre Jammes and EugeniaParry Janis:
The Art of French Calotype. Princeton. 1983.
Ma{orie Munstenberg:
Louis de Clercq's Stations of the Cross. i: Arts
Magazine, 61.. May 1987.
Pierre Apraxine:
Photographs from the Collection of the Gilman
Paper Compagny. New York. 1985.
Bibliothique nationale:
Regards sur la photographie en France au XIX"
si6cle. 180 chefs-d'oevre du ddpartement des
Estampes et de la Photographie. Petit Palais, 18
septembre-23 novembre 1980. Paris 1980. (Engelsksproget udgave: After Daguerre. Masterworks of French Photography (18a8-1900) from
the Bibliotheque Nationale. The Metropolitan
Museum of Art, New York, 18. December
1980-15Februar 1981).

Det kongeligeBibliotek, Kobenhavn.
BibliothbqueNationale,Paris.
Musedd'Orsay, Paris.
Gilman PaperCompany,New York.
CanadianCentrefor Architecture,Montreal. (coll. of Phyllis Lambert).
Noget yder pi at BibliothequeNationale's
eksemplar, der stammerfra Bibliothbque
Fontainebleau,manglerAlbum 2, og dermed ikke er komplet, jvf. tekstentil illustration43 i en udstillingskatalog
udarbejdet
1980af biblioteket:..Chateaude tempsdes
croisadesen Syrie (37 pl. que la Bibliothdque nationalene possddepas). Si forelobig
kan det konstateresat varket kendesi fire
kompletteeksemplarer,hvoraf det ene findespi Det kongeligeBibliotek.
Noter:
1. De flot kalligraferede titelblade er udfsrt i
litografi af (PL) Imp. I-aurent, r.St Jacques71,
Paris,(Album 1) og af J. Blondeau et Antonin
Scrip'- Lith. fl.Jannin, Paris.
(Album 2,3,4,5,6).
2. De variationer i antallet af billeder, lnan ser anfort,kan dels skyldes almindelig tellefejl, f.ex.
2201222, og dels, at man har talt panorarnaerne
som hhv. enkeltbillede eller som det antal fotografier, som panoramaet er sat sammen af.
3. En del fotografier fra Spanien (Album 6) har en
anden karakter, mindre komede og mere kontrastrige, der kunne tyde pt at han har brugt andre
negativformer, fx. albumin pi glas eller vld kollodium.
4. Selv om det af titelblad og indbinding fremgir at
fotografierne fra Spanien er taget 1859-1860, er
det nappe muligt at de er taget for 1860, jvf. at
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Album 6, Seville. Clocher de Ia Cath6drale (La Giralda) 28x21 cm.
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Album 5, pl. 21. Karnac. Grande All6e du
millieu des Ruines. (Prise de l'est)
28,3x21 cm.

At se dobbelt
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to vesentlige fordringer: stereobasiser
passendetil de korte afstande,der fotograferespi. (Basisca. 30 mm ved 1:3 somer
designbasis).Det kan fotografereved meget smi blendeabninger,8-32, hvilket er
nodvendigt for at fe flstrekftelig skarphedsdybde ved macro. Eksperimenterne
afslmedei wigt en ganskeuventet, men
overordentligvelkommenegenskab:det er
ikke nsdvendigtat endre spejlvinklen,selv
om man endrer objektafstandenog dermed
forstorrelsen, hvorved macro stereooptagelser ikke bliver mere besverlige end
almindelige macrooptagelser.Da eksperimenternesiledes var fardige, blev forsatsen fremstillet i "hardware", og afslutningen blev behorigt fejret med at fotografere
en humlebi i stereo!

Stewin - et stereosystemfor spejlrefleks

Poul Wnstrsm

Forsatsen,der giver ganske fortreffelige
resultater,kan brugesved forstsrrelsesgrader fra 1:5 til 1,5: 1, og da spejlvinklen
kan indstilles med en just6rskrue,kan den
brugespi macroobjektivermellem 80 mm
og 135 mm brandvidde. Nu rullede lavinen igen. Et besogved den lokaleandedam
rejste spsrgsmilet: "Hvordan ville man
fotografereallinger i stereo?"Eller bredere formuleret: "Hvordan fotograferer man
i "action" i stereopi mellemdistancermed
forskellige lengere brandvidder?" Igen
blev det hurtigt klart, at den enesterimelige losning ville viere en stereoforsatstil
forskellige brendvidder, men er det overhovedet noget, der kan lade sig gore?
Hjem og lave nye eksperimenter!

I Objektiv nr. 59 beskrevjeg et stereosystem,jeg har lavet til Irica, men allerede
da artiklen var klar til at gi i trykken, vil
jeg nasten fardig med en kraftig udvidelse
af systemet,dennegang til spejlreflekskameraer,og det er dette, der skal beskrives
her. Kort tid efter at jeg havde afsluttet
Irica-projektet slog det mig, at der manglede noget. Jeg har lange dyrket macrofotograferingaf insekter, blomsterog lignende. Det var blevet forir 1992, og da
jeg en dag stod og betragtede en travl
humlebi, spurgtejeg mig selv: "Hvordan
fotografereman sidan 6n i stereo?"
I.eica objektivet kan ganskevist gi rimeligt ta;t pi med narlinser, men er dog
komplet uegnet, nir vi snakkerom milestoksforholdpi 1:3 til 1:1., si der mitte
noget helt nyt til, og det blev hurtigt klart,
at det skulle vere spejlreflekstilbehor.
Efter mangeovervejelser,herunderundersogelseaf mulighedenfor at lave et specielt toolet stereo-macroobjektiv,stod det
klart, at den enesterealistiske mulighed
var at lave en specielstereoforsatstil brug
for allerede eksisterendemacroobjektiver,
og efter mange forsog med spejle sat op
med Mecano fundet pi loppemarkedet,
valgte jeg et design som vist pi fig. 1.
Brugt sammenmed Tamronsfortraffelige
SP 2,5/90 mm macroobjektivopfylderdet

Det viste sig, at det faktisk kan lade sig
Esre, se fig 2. Med en stereoforsatsaf
vanligt layout, men med variabel vinkel
mellem de midterste spejle, styret via en
kurveskive i forhold til den anvendte
brandvidde, kan man opni et tilfredsstillende resultat. Det viste sig at spejlene
skulle vare hangslet ved forkanterne.Nir
vinklen si mindskesved indstilling til langere brandvidder bliver spalten mellem
spejlene,som objektivet ser den, bredere,
og dette er nsdvendigtfor at fi en tilfredsstillende separationmellem de to delbilleder. Der ligger dog nogle kompromiser
ved en sidan stereoforsats:

a7

Stewin spejlreflel<ssystemet: Ild<e-transponerendebetagter. Belysningsenhed til Exalaa soger/betragter.
Universalstereoforsats. Exalaamedstereosogerogstereomalvoforsats, Universeltdiasmonteringsapparat.
D obbeltfurmat st er eobetra gt er.

sapara/ion
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Stereomacroforsats
f 80-135mm F:8-32.
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Universal stereoforsatsf 45-180 mm.
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Stereomalcroforsats med dalcsler.

1) Stereoforsats
er konstant(ca. 75 mm) si
forsatsengiver kun gode resultaterpi
(ca. 1-50m).
mellemafstande
2) Forsatsener kun anvendeligindenfor
ca. 6t blendetrin ved en given brendvidde ellers vil separationenblive derlig. (ved 50 mm bl. 4-5,6, ved 135mm
bl. 8-11).
3) Den anvendeligeblande aftager med
stigendebrandvidde, men det har til
gengeld den gavnlige egenskab at
forbliver nesten konskarphedsdybden
stantuaflrangigtaf brendvidden.

Aclr"r.*[rsLe
aLkrrlrrer

45'olr/<u{arplede

F,g 3
Stereosoger til Exalaa.

Da jeg gennem irene har samlet en del
Exaktaudstyrog altid varet fascineretaf
dennestereosoger,synteqjeg, at det kunne
vrnre sjovt at prorreat lave en sidan. Under de indledende forsog blev jeg klar
over, at jeg kunne lave en forbedret version, idet Exaktasssgerkun er beregnettil
lodret indblik. Ved at lave okularpladen
udskiftelig, fig.3, kunnejeg ogsi lave 6n
med 45 graders indblik, hvilket er den
mest hensigtsmassige
vinkel ved macrofotografering, hvor man ofte arbejder lavt.
Okularpladenkan udskiftesved et tryk pn
en knap. Exaktas originale stereosoger
kunneogsi brugessom stereobetragter,
nir
man tog mitskiven ud og satteen lysbilledholder pi. Da jeg alleredehavdeet belysningsarrangement,
som jeg havdelavet til
en Pentax stereobetragter,var det kun et
beskedentarbejde at lave en lysbilledholder, der passede,si systemetvar komplet.
Den oprindelige begrundelsefor at lave
Exakta systemetvar ikke helt logisk, da
jeg jo ikfte normaltbruger det gamleExak-

Forsatsenkan anvendestil alle brendvidder mellem45 og 180mm og giver ganske
udmarkederesultatermedOlympusobjektiver, som den er skraddersyet til. Den
korte endeaf anvendelsesomridet,
45 mm,
er begransetaf spejlenesstsrrelse,samtaf
at den sikaldte Keystoneforvrangningvil
blive for stor, hvis man prwer at anvende
kraftigerevidvinkler. I teleenden(180 mm)
ligger begrensningeni, at den anvendelige
blande er blevet megetlille (11-16),50,
90, og 135 mm vil blive de mestanvendte
brendvidder, og her virker den fortrcffeligt. For at lette focusseringog billedkomposition blev der ogsi fremstillet en
speciel stereomatskive(til Olympus) med
afmaskningi midten, men det er stadiglidt
forvirrende, at man ser to delbillederpi dn
gangi sogeren.Detteproblemlsste Exakta
pi elegantvis, i halvtredserne,ved at lave
en specieltoojet stereosoger,kaldet Stereflex til deres spejlreflekskameraer,
hvori
man si billedet i fuld stereoinden optagelsen.
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Dobbeltfurmat stereobetragter5x5 cm og 41x101mm.

ta mere. Med en lettere omskrivning af
den begrundelseen bjergbestigerbruger
for at bestigeet bjerg ("fordi det er der!"),
var det vel nermest: "Fordi det kunnelade
sig goreu.Det viste sig dog snart,at det er
overordentligtbehageligtog uproblematisk
at arbejde ffid, iser ved macrofotogra' fering i
stereo,selv om det er et gammelt
kamera.

Nu burde systemet vare fardigt, men
alligevel. Der mangledeegentligen stereobetragter, hvor man kunne betragte to
enkeltbillederi fuldt 24x36 format, hojformat eller bredformat, optagetentenpi fri
hend eller med stereoslade,eller med de
to synkroniseredekameraer,men ner man
nu alligevel var i gang, hvorfor si ikke
lave en betragter, der ogsi kunne tage
-formatet 41x101 mm?.
" Stereorealist"
Dette er det internationale format for
billeder optagetmed normale stereokameraer, som de blev lavet i 1950'erneog
60'erne. Dette viste sig at vare en hard
nsd at knakke, men til sidst lykkedesdet
af fe plads til det hele og resultateter
bleveten dobbeltformatbetragtermedfuldt
indstillelige okularer, som kan tageenkeltbilleder op til 4x4 cm, eller 41x101 mm
rammer med billedbreddeop til 30 mm.
Nir man betragterde sidste,som sidder i
en specielholder, se fig.4, vippes et sat
forsatslinserop foran okularerne,si man
f&r en meget kraftig forstsrrelse.Det var
nodvendigt at designe et meget effektivt
belysningssystem,
idet der nu er to 4x4cm
flader, der skal udlyses. Pi grund af det
storestrsmforbrugfra halogenparerne(2,8
v - 0,85 A), var det nsdvendigtat kunne
nojes med 6n pare, og det viste sig at 6t

Da jeg nu havde lavet et omfattendestereosystem,fandtjeg det lidt upassende,
at
jeg stadig skulle bruge en ksbt Pentaxstereobetragtertil at betragtebillederne, se
jeg lesluttedeat afrundesystemetved ogse
at lave en ny stereobetragter,
som si passende kunne blive en forbedret version
med stsrre synsfelt, indstillelig ojenafstand,indstillelig focusseringog indbygget
lys. Resultateter en betragter,der i design
og forstorrelsesgrad svarer nEe til den
transponerende
betragter,der er beskrevet
i den fsrste artikel om Irica-systemet.
Ogsi her er den hoje forstsrrelsesgrad
opniet ved at "snyde" strilegangenmed
prismer. Da alle stereoforsatser
selv sorger
for transponeringen,
ombytningaf hojre og
venstre delbillede, ved at strilerne "krydser over", at den sidste betragter ikketransponerende.
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Stereosoger med vinlcclret ol<kularplade monteret. 45 grader ol<kutarplade. Belysningsapparat og
baragtetforsats til stereosogeren. Ni-cad lader.

Universal st ereoforsats.

spejlendebelysningssystem,
lavet af hojglansplade, kunne opfylde fordringerne.
Det blev ogsensdvendigtat lave en udkaster, der ved et tryk pi en knap fir billederne til at "poppeop", for ni.r man vil vise
4x4 cm lysbilleder,hvor rammener smal,
mi helebilledet forsvindenedi betragteren
ved indsetningen.

vanligenegativerog diapositiverop til 4x5
tommer (10x13 cm). Lyskilden er en g
watts SL lysstoflampe (sparepare), der
nasten ikke varmer. Stereomonteringsapparatet er lavet som et lig til lysbordet,
monteretmed stereobetragter
og udskiftelig
lysbilledholder.Mens man betragterbillederne i stereo, med rammernefastholdti
apparatet,kan man flytte rundt pi delbillederne indtil de sidder korrekl i rammerne.
Monteringshpparatet
kan brugestil nasten
alle formater, da lysbilledholderne er
udskiftelige:
1) To enkeltbilleder i billedformat op til
4x4 cm, altsi den type der optagesmed
6t kamera pi stereosladeeller to synkroniseredekameraer.
2) "Realist"-formatet41x101 ffiffi, altsi
den type billeder man tager med etable-

Ved diasfremsvisning pi larredet bsr
billederne, ifolge ortodoks "stereologi",
v&r monteret si pracist, at det ikke er
nsdvendigt at efterjusterepi projektorens
stilleskruer under forevisningen. Da en
sidan monteringer megetbesvarlig uden
et specielt monteringsapparat,mitte et
sidant ogsi fremstilles. Apparateter bygget op over et lille lysbord,der er velegnet
til negativ- og positivbedsmmelse
af sad4L

Ilcl<c-transponerendestereobetragter, samt dobbeltfurmatbetragteren (med deformater lysbilleder der kan
baragtes).

rede stereokameraer.
3) Transponerede16x24 mm enkelt dias,
altsi den slags billeder, man fer med
stereoforsats.Nfu den sidsteslagsskal
monteres,udstyresokularpladenmeden
striledeler, som den der sidder i en
normal stereobetragter,her med 4
prismer i stedetfor spejle for at fi si
meget plads under betragteren som
muligt, jvf. hvad der er blevet sagtom
at "snyde" lysstri.lerne.Den enestetype
dias monteringsapparatden ikke kan
tage er ikke-transponerende
16x24mm
enkeltdias, altsi dem, der tages med
Leica Stemar type objektiver, idet det
optiske system her ville blive meget
omstendeligt, men det forholder sig
heldigvis sidan, &t denne type dias
sjaldent krever justering idet de fastlegges meget pracist ved optagelsen.
Kun ved optagelserhelt tet pi kan der
v&re behovfor justering.

Hermed er spejlrefleksstereosystemet
omsider ferdigt, og sammen med det
tidligere beskrevneIrica systemgiver det
mulighed for losning af nasten enhver
stereoopgave.Som eksempel pi nogle
specielle opgaver, ud over dt allerede
beskrevne,der kun kan lssesmedet kamera pi stereoslade,eller med to synkroniserede kameraer, kan naevnesekstreme
vidvinkeloptagelser, perspektivoprettede
arkitekturoptagelser med shift-objektiv,
absurde stereovirkningermed fiskeojeobjektiver samt teleoptagelser med lang
stereobasis.Ogsi dissekan projicereseller
betragtesmed det beskrevneudstyr. Bag
de to stereosystemer
ligger en arbejdsindsatspi ca. 550 timer fordelt over halvandet ir, og der er i ojeblikket ingen faste
planer om yderligere udvidelse,men man
kanjo aldrigvide....

Til systemeter yderligerelavet et par smiting: En primitiv betragtertil at se stereopapirbilleder med f.eks. gamle stereobilleder i Objektiv, samt en stereoskinneaf
"sving" typen til fuld-format stereobilleder
optagetmed 6t kamera.Den har indbygget
lynkobling til stativ og er velegnet til
rejsebrug,da den er lille, let og hurtig at
bruge.
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Peter LorentsFangels
erindringer1837-1922.

"Bornene blev efierhdnden tart tit at hietpe
med atfile, slibe og polerefor vis ald<ordbetaling,, - helefamilien
Fangel ved det felles arbeidsbord.

Erik Fersling
I det smukt handskrevnemanuskript,som
bestir af 93 tatskrevne sider, forteller
fotografenfsrst orn slagtenshistorie, derefter om sin opvekst og oplevelsersom
vandrendehindverkssvendgennemTyskland, Qlstngog Schweiz.Et sarligt aisnit
er et stykke dansk fotohistorie. Ved renskrivningen af manuskriptet er bevaret
Fangelsegen retskrivning, som sikkert pi
nedskrivningstidspunktetvar meget korrekt. Enkelte afuigelserforekomm-erdog undtagenm.h.t. tegnsatningog nye afsnit,
som det har varet nsdvendigtat justerepi
grund af manuskriptetsmegetlangesetninger. (1). Erik Fersling1990.

interesserede
dem megetog Fotograf HseE
spurgteom han maattetage Kopi af Bille_
derne, hvad jeg gerne tillod. De holdt et
Fotografisk Tidsskrift hvori der var en
Afbildning af et amerikansk Stereoskop,
selvfolgeligovalt, men Chr. Brsns lavede
gt .f^ Mahogni med runde Hjorner og fik
derefternevnte Stegmanntil lt hve n6gle,
hvad han vist ikke har villet fortsette,-thi
pludselig sendtede mig et Stereoskopog
t.1 lq Glas, udenforud at forhsre ori;e!
vilde lave dem, og bad mig lave 11 Apiral
l1ter og angavBetalingentil Z k. pr. Stk.
Sksnt min Savmaskinedervedgavnedemig
meget og jeg hangte i med at lave dem
mindst 12 Timer daglig kunde jeg ikke
tjene mere end 1 Kr. 33 Ore diglig;
-hvisjeg
-Oe
sendtedem med den Besked at
vilde have flere lavet saa forlangte ieg 2
Kr. 66 pr. -Stk. uden Glas. Det-vildJae
gerne betale for de var megetpenere end
Stegmanns,svaredede. Imidlertid havde
de nok ogsaaaf Tidsskriftet faaet Anvisning paa at lave Stereoskopbilleder,
thi de
lod lave en lukt<et Vogn, med et Hul i
Bundenbagtill 6om en Mand lige kunde
gdfylde saf at der ikke kom fyiinO naar
Vognen benyttedes som Msrkekammer.

Peter L. Fangel

Fsrend jeg gazr videre vil jeg anstille
nogle Betragtninger over hvorledes en
Tilfaldighed kan have Indflydelsepaa et
MenneskesSkabne senerei Livet- Som
navnt side 64 leste jeg i bladet"Bund,'at
paris, at je! der
9"I gik et Extratog til
ksbte et Stereoskopog 12 Billeder hvortil
kom enkelte fra de Stederjeg senerebesogle og da jeg saa var kommet hjem og
med min FaderbesogteFamilieni Skamby
havde jeg Stereoskopetffid, hvad der
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Dengang var de tsrre Plader endnu ikke
opfundensaahver Plade skuldefsrst prepareres umiddelbart fsr Brugen og strax
fremkaldes, dertil tjente Vognen som de
Y,srteomkring med til Herregaardene,
fsrst
paa Fyn senerei Jylland og fotograferede
Stereoskopbilleder, og paa, Bestilling,
ogsaa stsrre Fotografier. Senere fik jeg
flere Glas tilsendt og kobte selv nogle men
lavedeikke flere Apparatersom det forste;
Skyderenkunde ikfte tagesaf Tungen og
hele Apparatetvar skruetsammenog hoist
ubekvemtat forsende;de blev da indrettet,
som de endnuer. Hermedvar de to kommen ind paa at lave Stereoskopbilleder
og
jeg paa at lave Stereoskoper,hvadjeg nok
tsr sige, blev min skonomiske Redning
havde jeg ikke tilfaldigt last i "Bund"
vilde alt dette slet ikke kommen saaledes
og hvem kan da sige hvor jeg da vilde
vare havnet?Selvfolgelighar mangeandre
Aarsagergrebetmed ind. Ingen kan derfor
sige at han selv er sin Lykkes Smed.
Nu havdejeg altsaafaaet begyndtat lave
Stereoskoper,men dette vilde ikke viere
muligt, hvisjeg ikke i 1869havdelaveten
Rundsavmaskine,
Sffigodtjeg kundehuske
efter en vi havde i Telegraffabriken,(der
fik jeg den fsrste ugePegefingerenskaaren
lige til Benet i Rundsavenog den Fingerende var i mange Aar efter dsd saasnart
det blev koldQ. I begyndelsen
blev Stereoskopernemest et Fyraftensarbejdemedens
jeg om Dagen passedeandet Arbeide paa
Verkstedet, og kun ved at hsrrle Tre op
ved at lime og desl. fik Stereoskoperne
Lov til at komme med om Dagen. Kl. 7
sagdejeg: "Fyraften" og vi holdt alle op
med Arbeidet (eg havde for det meste 1
Svend og I a 2 Lerlinge). Men jeg tog
Kassen med Smaadeleind til Bordet og
arbeidedesedvanlig der hele Aften. Naar
saade mindsteBsrn stod paa Slagbenken,
holdt af en aldre Soster,vilde de gerne
gribe Smaatingmenjeg sagdeblot: N&-e,
saasaaBarnetpaa mig og det kundegentage sig mangegange,menjeg lod det hele
ligge og derved blev Bsrnene vannet til
ikke atror, hvadder ikke vedkomdem,og
jeg havde mange Kasser med Smaadele
staaendeaaber,rbart
udenat de rsfie dem.

Stereosl<opfotograf Fangels antil<J<c barnevogn med
trehjal var hans lasning pd et transportproblem.

Desverre findes der kun ganskc fd fotografier af peter Lorents Fangel, hans familie eller arbejdsredslcaber. Det var
derfor en overrasl<alse, at Middelfart Museum var i besiddelse af et billede, somforestiller Fangels FOTOVOGN.
Desuden kunne museet supplere med et uddrag af
erindringsbog: "Minderfra Middefant", slvevet af en ",nabo,
Marie Suhr. Om fotograf Fangel hedder det bl.a.:
Var deres levevis ejendommelig, var deres opvarmningsmateriale ligesi, det bestod af spiner, findelt bark, sidstnevnte li ofte i store dynger ved siden af huset, barken har
sikkert varet affald fra garverierne her i byen. Hvis spfurer
og bark var brugt op, hentede Fangel nedfalden lw fta
skoven, og dette blev ksrt hjem i sakke, anbragt pi en
gammel barnevogn, hvor kalechen var fiernet. Samme barnevogn blev brugt, nAr Fangel drog ud i landet for at fotografere, si havde han fotografrapparutet og anden bagage anbragt
pi denne temmelig antikke barnevogn med trrehjul.
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Brendehuggere. pd bagsiden er angiva:
fotograffamilie pd Loog"torrd.
Samling A.T.M.

I Middelfart var jeg med at oprette en
Industriforeningog da der i lgTi var Ud_
stilling 1fjob91!ravn, vedtogForeningenat
yde et Reisetilskudtil et vist antal-Medlemmer, som
ssgedet; jeg sogteog
fik det, men i.u!d"_
Stedetfor at-rejs, tiT Xii
benhavn,-t_ogjeg forst til Hamborg ,ri.l
Prsver af Stereoskoper,som i denForm,
var_noget helt nyt, jeg fik nogle mindre
9.td:l deq og tog saa-ril Berlii hvor jeg
nk ? Kunder; den ene tog
det Efteraar-li
-har
vedblivende
? 13 Dusin; den anden
faaet indtil han for 3 Aar sidenophavede
Forretningen. Fra Berlin reiste jeg til
Udstillingen Kjobenhavnhvor jeg-ljd en
i

Pryve lryge hos Sekreteren,Jensen,han
lglgtg -nogle. I Berlin solgtejeg dern trl 4
Kr. Stk. en Gr91: men daleg d-ersamtidig
fik clgt berydeligt billigerJ neOsatte
3ef
strax Prisen saa meget, iom GlassenevJ
billigere ogsiurfor dem somvar bestilt til 4
Kr. for at fremme Omsatningen.(Denne
Nedsattelsekundejeg vist have sparet,da
der ikke var Konkurrenter, og Obt ninOe
9og.hayt nogenBetydningvd Oe 10.0q0
jeg
har lavet, menjdg har-vcret for beskeden-og selv nu da Arbejdslsn er 3 Gange
saahsi som denganger prisen blevend6n
samme).
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Efterhaandenfik j eg Stereoskoperne
indfsrt
hos de Handlendeher i I-andet og havde
engang ca. 80 Kunder, hvoraf dog de
fleste forsvandtnaarjeg ikt<ekom til dem
igen. I Halvfierserneblev der vist slet ikke
indfsrt Stereoskopertil Danmark. Min
omsatningvar i mangeAar 3 a 4 Hundrede, sjalden mere, men da en stor Del af
Arbejdet stadig blev giort i Fritiden saa
hjalp det os godt ud over de trangeKaar,
og da Bsrnene efterhaandenblev lert til at
hjalpe med at file, slibe og polere for en
vis Akkord Betaling der jo ikfte var hsi
bidrog de meget til at fremme Arbejdet,
men hvad de saaledestjente eller ved at
tage Bypladser maatte ikke bruges, men
settes i Sparekassen;
et af dem havdeved
Konfirmationen L20 Kr. staaende.Derimod havde jeg ogsaa Ligkistemagasin;
dengang brugtes Kridtserater til de sorte
Kister, SeraternelavedeBsrneneog sviertede og lakerededem, en Del deraf blev
ogsaa solgt til andre Snedkere;ved dette
Arbeide fik Bornene hele den Fortjeneste
jeg havde naar jeg solgte Seraterneeller
selv brugte dem. De Pengede tjente derved maattede bruge efter Behag.Derved
har de fra 8 a 9 Aars Alderennastenkladt
dem selv, lart at spareog ssrge for dem
selv. Naar jeg nu leveredeStereoskoper
til
de Handlendeher i Landet, saamanglede
der Billeder og hver Handlendebrugte saa
lidt at de ikke kunde indfsre og danske
Billeder var der kun de faa fra Hoeg og
Brons, som jeg havde; saa skaffedejeg

SchweizerProspekterfia Gableri Interlaken og tyske fra et Firma i Berlin og
overlod dem til de Handlende med en
ringe Fortjeneste.I 1877leste jeg i Frankfurter Zeitung, som jeg holdt, at der i
Hamburg var en Masse Glas Stereoskopbilleder til Salg. Eieren, en jode, havde
forevist dem i Amerika; jeg reistetil Hamburg og udsogte250 Billeder a 1 Mark 50
Pf. og senere100 mere samtet Revolverstereoskop,efter hvilket jeg lavede24 Stk,
som, da de var fardige blev benyttedetil
Forevisning af Billederne omkring i Landet, men det kostedemig for mangeReiser
da jeg havde andet at varetagehjemme.I
Bogenseog paa Langelandhavdejeg en
glimrende Fortjenesteog intetstedshavde
jeg Underskud, men Fortjenestenhar vist
n:Dppedakket Anskaffelsen.Her var jeg,
som sadvanlig ikke frek nok, havdejeg
havt mere Frekhed til at gsre Reklame
kunde der vere tjent langt mere, thi alle
syntesudmarket om Billederne. Af og til
lsstejeg Kort paa Banenog reistetil Byerne for at afsatte Stereoskoperog nu blev
der mere og mere spurgt: Kan vi ikke faa
danskeBilleder? H. HansenOdensehavde
dengangogsaa begyndt at tage nogle og
han lovede at skaffe nogle faa Numre fra
hver By i Danmarks, men 3 Aar ventede
jeg forgievesderpaa.Da jeg saai 1887var
en Rundtur i Jylland til mine Kunder gik
jeg og noteredesmukkePartier i Byerne,
men inden, jeg kom hjem var jeg bleven
saaargerlig over det Ventenat jeg tankte
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at jeg maaskeselv kunde tage nogle plajeg kom ud og saalade Fotogra{rt,- naar
F bgyrqe Resten med at fremkaldJ og
lave Billederne.
Allerede 8 Aar forud i 1879 havdejeg
fundet at vi kundehave det mererollgt og
bedre naar jeg kastedemig udelukkende
over Stereoskoperog lignende og opgav
almindelig Snedkeri og dermed it trotAe
Folk da megen Tid tabtesved at betjene
dem med Materialer og desl., men da
Moder brummed hver gangjeg vilde sige
Nei til et Arbejde saagik der flere Aar {sr
det blev Alvor. Imidlertid havde jeg nu
begyndtmed andre Apparaterpantoslioper
og andre, hvorfor jeg ikke kunde tenke
paa andetend at tagePladerne,jeg kendte
jo heller ikke Fremgangsmaaden.
ieg vilde
altsaa forsoge om jeg kunde tage Fhder.
Jeg satteet Par acromatiskeGlas somjeg
havdei et Apparathos Sick og dermediod
i:g ham tage 1 Plade i Atelieret og 1 i
Haven; da de var fremkaldt og kopieret
sagdejeg: Godt! jeg laver mig et Apparat
99 tog strax fat og bestiltesamtidigen Bog
"Fremskridtenei Fotografiensiden lg79n
men den nyttede mig ikke meget, saabestilte jeg 7, 8, 9 Hefte af "Haandbogi
Fotografi" af ProfessorEder i Wien, den
beskriver Fabrikation og Behandling af
Pladerne,altsaa den negativeproces. Det
tog lang Tid at faa Apparatetmed 12 Dobbelkassetterferdig, men samtidig studeredejeg ogsaaBogen, selv underArbeidet
gik jeg til Bogen, naar der var noget der
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ikke var mig klart; paa den Maade larte
llS mig selv PladernesBehandling,i visse
Henseenderbedre end mange fotografer,
der havde lert med de vaade plader og
ikke havt saa grundig Vejledning med db
\srye Plader, som Eders Bog gav; jeg
ksbte Plader og saasnart Apparatet var
{erdig gik jeg ud at prove bg lod Sick
fremkaldePladerne,forste plad-etog jeg i
GrimmerhusHave, Louise var meO,-den
odelagdeSick ved Uforsigtighed.Saa var
jeg farst en tur i Kolding, derpaai Slagelse, Sgro og Ringsted,og en fotografi Sbrs
fremkaldtenogle, s?3var jeg i Berlin hvor
jeg fik andrePlader, somieg ru af i manq9 Aar, tilbage til Kjobenhavnog en Tur
til Inlland, her lod jeg Fotograf Christensen i Nakskov fremkalde ca. 40 plader,
men kun 6n blev taaletig de andre var siul
og sige ubrugelige; han sagdeat de var
overbelyst,men de var jo taget sieblikkelig. Nei sagenvar at lagde 6 a 8 plader
paa en Gangi en stor Sleal med Fremkaldelsen,der kunde man umuligt passedem
alle, iser da Fotog_raferne
tog Oplosningen
som til Atelierplader . EfteiBogen indlaa
jeg godt Grundentil Slsringen.Fotograferne fik intet for at fremkalde,men Betaling
for de Pladerde lavedederefter.Saaopgui
jeg at tage Plader til, jeg kunde faa fiO tit
selv at experimenteremed at fremkalde,
selvfolgeligventedejeg ingen gode Resultater i Begyndelsen,men det gik bedreend
jeg havde ventet. Jeg tog da pladen No.
159 : Anstalten fra Mosen og vilde selv
fremkalde{e1 ho_sSick; da jeg saaheldte

Chrome & Goldschmidts vevefabrik i Horsens. Samling: Andreas T. Msrch.

jeg naaedeover 7.100 Numre, hvoraf der
er mangesom godt kunde undvares,men
de er heller ikke alle af Forretningshensyn
og for jeg tog dem har jeg godt tenkt mig
at de ikke vilde bringe Fordel, men na,ar
jeg syntesgodt om Partiet, saakundejeg,
ligesom Amator, nok tillade mig at tage
dem til min egen Fornsielse og dog har
mangeaf disse varet mere gangbareend
andre, somjeg var nodsagettil at tage, for
at have noget fra Stedet,saaer der tillige
det at hvis jeg f.E. tog 10 Pladerved en
Herregaard,men godt kunde nsies med 5
saatraffer der dem som vil have alle 10;
desudentenkte jeg altid: hellere en Plade
for mangeend en for lidt, naarjeg er paa
Stedet, da muligt nogle stykker kunde
mislykkeshvad dog sjalden skete.

Jernvitnol i Vadsken tog 1eg kun halvt,
men Sick var lige ved at vilde helde Flasken over og sagde: "De skal skam ha'
mere i" nei, lad mig nu prwe med det
fsrst sagdejeg, og fik en dejlig klar Plade,
Dagen efter tog jeg Marsvineneved Teglgaard og Pladerne blev saa udmarkede
som det kunde snskes. Fra den Tid har
jeg, kun en G*9, da jeg var indesneeti
Ringe og til Tidsfordriv vilde fremkalde
hos Fotografen,Broder til Hanseni OdenS€, ladet ham fremkalde den forste, som
han odelagdetotalt, derefter fortsatte jeg
selv med et godt Resultat.Selvfolgelighar
jeg ogsaaodelagtPlader,men dajeg kendte Midler til at kurere dem, hvor Skaden
hidrsfie fra Fremkaldelsen,saa var deres
tal saa ringe at Fotograf Hoeg i Aalborg,
da jeg i 1891 fremkaldtePladerhos ham
og han havde set min Behandling,sagde:
"Det skal nok gaa sert til, hvis en Plade
skal blive ubrugeligfor Dig".

Pladernesantalvilde heller ikke v:prenaaet
saa hsit hvis jeg ikke ved Aarhundrede
Skiftet havde faaet en Kunde i Amerika.
C.C. I-angeen Ssn fra GaardenFlintholm
pr. Stenstrup.Han havdereist her hjemme
som Agent, fsrst en Grossereri Odense,
senerefor 2 Forsikringsselskaber
og skulde, efter hvad jeg har hsr| v&re en udmarket Forretningsmand som ved sin
noble Figur og sin tiltalende Optraden
nasten var uimodstaaelig.Men 6n Feil
havde han at vipre hengiventil Spil og at
det ikke har varet Smaapenge
sesderaf, at
hans Spillegrcld naaede 80.000 Kroner,
som hans Fader afuiklede, (selvfolgelig
ikke
{ytO0 giorde ham arvelss og tvang

FotografernelavedestadigBillederne,men
om jeg havdenok saaklare Plader saafik
jeg dog gra Billeder, skullejeg selv til at
indsrremig i at lave Billeder saamaattejeg
opgive Pantoskoperog deslige.Saabestilte
jeg 12. Hefte af EdersBog, som beskriver
den positive Proces som jeg studeredeog
sagdeStop til at lade andre kopiere, men
tog selv fat og fik Laura, som tjente i
Ryslingehjem til Hjalp. Saakrydsedejeg
Landet igennem flere Gange var ogsaai
Christiania og Slesvig at tage Plader, saa
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ham trl at reise til Amerika; hansKone og
Bsrn blev tilbageog underholdtes
af Familien. Lange skrev til Hoteller rundt i Danmark hvor han havdeboet og spurgteom
der i Byen var en Fotografsomtog Stereoskopbilleder,i saaFald bad han give ham
Brevet for at komme i Forbindelsemed
ham. Jeg fik 3 af Brevene tilsendt; fra
Veile, Horsensog her. Det var heldigt for
ham at faa det hele samletet Sted. Skulde
han havesamletBestillingerderovreog saa
bestille nogle faa i hver By vilde han inart
vipre l<srti Staa,da ikke alle er lige pracise med at levere det bestilte. I Kolding
havde en Fotograf faaet hans Brev o!
forhsrte hos mig om prisenpaaBilleder til
Udfsrsel og jeg svaredeham, at hvis det
yar lil Lange, saanyttededet ikke, da jeg
havdegivet ham Tilbud, men hangav h-am
saa Tilbud paa andre Fotografier og fik
ogsaa en Bestilling til 120 Kr. som han
sendte, men aldrig fik en Ore for. Jeg
tjlyud Lange mine Billeder A 30 Ore p{.
Stk. portofrit og hanbetingedesig en Maaneds Kredit for 2 Gros og bestilte strax
dette Tal; da han tog saa mangepaa en
9*g sattejeg Prisen ned til 40 Kr. pr.
Gros ca. 2 Ore Nedsattelsepr Stk. og fik
2ll2 Grosaltsaafor 100Kroner;jeg mente
at maatte vove dette fbr om der kunne
blive Afsetning; mender kom ingenpenge
fsr efter Il2 Aar, og da kun lidi, hvorfor
trq igien fik Billeder; saa renkte jeg; de
100 Kr. maa jeg regne for tabt, lad mig
saa ksre videre med ham og levere Billeder for de Pengehan sender;naste Foraar
fik han igen lidt, men fsrst i April 1901
syntesder at komme Fart i Forretningen
og jeg satteda Prisen op til 30 6re, som
fsrst tilbudt og lod som ligeglad om han
vilde fortsatte, da jeg vidsie, at ingen
kunde Eaa,mig iveien. Med Forhsiefien
vilde jeg dakke det Tab, somjeg forudsatte at maattefaa til Slut, jeg noteredeForhsielsen serlig i en Bog og da denlsb hsit
glv jeg ham af og til Prsvebillederaf ny
lla{er gratis, men jeg noterededem (u.i
Forhsielsen)til fuld Pris, saaet Aar lovede jeg ham 10 Kr. Premie, naarhan naaede 4,000 Billeder og 10 Kr. for hvert
1,000 mere, han naaede9,600 og fik 66
5r. i Pramie, saanedsattejeg prisen med
5 Slre for de Billeder, han havde faaet
mindst 20 Gange, men det kunde altsammen ikke forslaa; Forhsielsen udgiorde
dog tilsidst 4 a 500 Kr. mere end alt det
gratis og Premier og mit Tilgodehavende
endtemed 130 Kr. som var godt dekket,

han fik ialt 46 a 47 Tusindeog betalteover
13 Tusinde Kroner, saa om de 130 Kr.
ikke var dakket havde det kun varet lVo
tab.
De fsrste Billeder bestilte han og solgte
deraf til Danske,men senereblev irt oiOnej sgledes, at han tog Bestiltinger efter
mine Fo{egnelser, som han saaseidte mig
merket la, lb, lc og saaledesfik han hver
Mands Bestillinq foqsynetmed Market og
senere afleverede. Hvilket Arbeide vildb
han ikfte havt hvis han skulde vente O"
bestilte fra mangeFotograferog selv sor_
tere dem? I Oktober l9l0 forJvandt han
plu{9l_ig, sandsynligviser han dd, thi d;;
laa 800 bestilte Billeder pakket som han
kun havdeat
1!9vere og hive en Fortjeneste paa over 200 Kr., det havdehan-ikke
b9"t ligge om han levede; desudenvar
Efteraaretden bedsteForretningstid,hvorfor jeg havde lavet ca. 1g00if O! mesr
gangbaresteBilleder ferdig, for ikke at
komme i Forlegenhed, naar de msrke
Dagekom, menjeg brandteinde meddem
alle.
f-anges Portrct har jeg engang faaet og
hvis jeg finder det, har jeg tankt at lade
det kopiere for at hvert af mine Born kan
faa et Billede til taknemmeligErindring
om ham, som de har at takke for Halvdelenaf hvad de faar efter deresForaldre.
Efter LangesForsvindener min Forretning
omtrent gaaeti Staa, thi i hansTid giorde
jeg ingen Anstrengelserfor Afsetning og
-som
nu da der er kommen andre Ting
Amatsrer og Biograferder hammer Afsatningen vil det nappe lsnne sig at gffie
nogeti den Retning.
NOTER:
(1) I temanummeret"STEREOSKOPI",
Objektiv nr. 38. S. 66-69.1987,presenterede Erik Fersling en bemerkelsesvardig
fotograf i danskfotohistorie.Ligkistesnedker stereoskop- og billedfabritcant peter
Lorents Fangel samt et uddrag af dennes
erindringer. Det mest interessanteafsnit i
Fangelserindringer bringes her i sin helhed.
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Boganmeldelser.
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I forbindelse med Den Store Nordiskc Kunst- og Industiudstilting i 1888 blev freganen Sanld Georg
by{|et. Koncertsalens gester blev fra denne sejlet ud til skibet der var indrettet som restaurant.
Samling: Andreas T. Msrch.

Mag. art. Ida Haugsted,forfatter til temanummeret"LysetsSpor" (1989)hari anledning af Tivolis 150irs jubilieum skreveten
historisk-leksikalbog om havensarkitektoniske udvikling, med udgangspunkt
i Tivolis fsrstearkitektH.C. Stilling. Med den
poetiske titel "Tryllehaven Tivoli" bliver
man forventningsfuldopstemt-og sandelig
ikke skuffet. Ida tagerlaserenved hinden,
man fsres fra sted til sted, alt medensde
faglige, historiskeog anekdotiskeberetninger bliver fortalt i et stemningsfuldt,uhojtideligt og ordrigt sprog.Et tidskrevenderesearchsarbejde
er fundamentet
for denne,til
tider utrolig detaljeredebeskrivelseaf steders opkomst, funktion og hvorledesdet
blev modtaget, anvendt og kommenteret.
Som bekendter fotografiet (daguerreotypiet) kun fa fu eldre en Tivoli. Portentil Tivoli blev ibnet den 15. august1843,og allerede den 5. septemberibnede det fsrste
daguerreotypi-atelier
i Basarbygningen
s forretning nr. 9. Dette fotohistoriskbetydelige
afsnit i bogen er en viderebearbejdning
af
kendteoplysninger,bl.a. fra Bjorn Ochs-

ners hend. Det er dog lykkedesIda Haugstedat suppleremednye. Vi far bl.a. at vide at komponistenH.C. Lundbyehar komponereten melodi medteksten"Daguerreotypi-Galop"opfort i Koncertsalen.Detteafsnit i bogenvil vi vendetilbagetil i 1994.
Bogenbeskriverdet oprindeligeTivoli. De
over 100 fotografier, skitser og tegninger
viser de stilling'skepavillonerog de mange
forlystelser.Arkitekt H.C. Stillingsgulmalede trearkitektur blev kaldt "tivoli-stil" og
blev indbegrebetaf Guldalderens
kobenhavner-tivoli. En boggavesom enhverjulemand med glede vil placeretil HAM eller
HENDE underjuletreet!
TRYLLEHAVEN TMLI
er smukt illustreret, i usedvanlig grafisk opsatning af
Thora Fisker. 243 sider, format 2Ix25 cm
stift bind. Veldisponeretkapitelinddeling
samt fyldestgffienderegister-og noteapparat.
MuseumTusculanums
Forlag.
KsbenhavnsUniversitet 1993.
rsBN 87 7289 238 2.
FlemmingBerendt
Pris kr. 250,00.
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ErikNorgaard

intet tyder pt, at de kendte hinandenpn
noget tidspunkt. Og nfu man ved dette,
hvorfor bruger man si et fotografi pi bogens omslag, som lige si godt kan varet
optagetaf Emil Ebbesensomaf Mary Willumsen?I virkelighedener det eneste,man
kan sige med sikkerhed,at billederne fra
Helgolandog en serie fra en ukendt sandklit, er optaget af Mary Willumsen. Laserenbsr vide, at der er tale om SpEKULATION, og ikke FAKTA.

W
WILLIJI'TSEN
En dejlig billedbog
- men mysterietom Mary Willumsen
- UOPKLARET!

En andenopdigtethistoriefinder vi pi side
27: "En dag i sommerenI9l9 fandt et Virgilia-medlem et "utugtigt" postkort af en
badepigei Scala-Kioskeni Ksbenhavn.Kioskejeren,Hr. Brix, oplyste,at kortet stammede fra H. Andersen-Ebbesens
forlag i
Arhus". Forklaringenskulle vipre den,-at
politiet havdebesogtHansAndersen-Ebbesen, men blev henvist til ssnnen.Siledes
sketedet ikke. Kendsgerningener, at den
14.juni l9I9 Hagedeen ukendtpersonW.
Culmseetil politiet i Ksbenhavnover, at
" Aza" foto der forhandledeutugtigepostkort. Tre fotografer blev nevnt i den OpRINDELIGE politirapport, herunderEmil
Andersen-Ebbesen,
I'auntz Einer Nielsen
og Hans Rudolf Olsen. Den l. juli I9I9
blev Ernil Ebbesenafhsrt af politiet i Arhus
og kunnehavenavnt Brix som kober, men
da Brix dsde allerede den 17. december
1918 af Den SpanskeSyge, er det meget
tvivlsomt, at han har oplyst nogetsomtretst
i sagen,som Erik Norgird anisrer.
Det bsr ogse ninvnes- for at pointere, at
Nmgaard IKKE vidste det - at den rigtige
Mary Willumsen intet havde at gore med
MARIE WILLIIMSEN i Vestbirk! Erik
Norgaards informationer om hende er
baseretpi oplysninger,somjeg presenterede i bladetSamvirkenr.10 1991,men som
senereviste sig at vicre ukorrekte. Fsrst
lTng" efter artiHen i Samvirke og Erik
Norgaardsbog var fardigtrykt, kom jeg pi
sporetaf den rigtrge Mary Willumsen.
Nir detteer sagt,bsr detogsi sigesat Erik
Norgaardsbog er fyldt med dejlige, sensuelle optagels'er,
sompi alle mideivil glade
det publikum, som vardsatter dejlige damer, hvadentende er fotograferetafn{ary
Willumsen eller Emil Ebbesen! En frir
julegavetil den fotointeresserede!

Erik Norgaard:
M"ry Willumsen - verdens fsrste kvindeligeerotiske
fotograf. Format: 22,5x22,5 cm. 104 billeder. Stift
bind. Holkenfeldt3. 1993. Kr. ZZS,W.
ISBN 89-89906-14-4.

ArtdrewDaneman
Erik Norgaardhar sammensat
en flot billedbog om fotografenMary Willumsensfotografiskevirke (1). Den prasentereret bredt
udsnitaf hendesbedstebilleder. Man kunne
muligvis havdesparetdet flotte 4-farvetryk
pi omslaget,til fordel for bogensovrige
tryksider med f.eks. duotonetryk, eller lak
pi de sorte sider, som nemt bliver snavsede. Bogener nydelig at se pi og i stil med
hans wr:ge boger. Der er dog visse problemer pi tekstsiden,som laserne miske
iktce umiddelbart opdager. Ofte glemmer
Erik Norgaard at forklare, hvornir han
getter sig frem til sinekonklusioner('digter historien").Det mestibenbareeksempel
er, ni.r han skriver om Mary Willumsenog
Emil Ebbesenssikaldte "samarbejde".Jrg
har selv forsket omhyggeligtpi dette omride. Desverre er der ikke nogen nojagttg
forklaring pe, hvorfor disseto fotografers
billeder ligner hinandensi meget. Af tre
mulige forklaringer er der ingen konkrete
beviseri nogenaf dem. For mig at se ville
de1 sandsynligstelosning vare, at Mary
Willumsen var fotografen bag samtlige
billeder, men det kan iltce bevisespi nuvarende tidspunkt. Selvfslgeliger et samarbejdeen andenforklaring, menher findes
der heller intet bevis!
Fotograf Emil Ebbesenfortalte under sin
afhorrnghos poljtiet, at HAN var fotografen bag alle de Arhusianskebilleder, slvel
dem fra Marselisborgskov og strand,samt
badeanstalternei Arhus, og fra sssteren
Ebbaslejlighed. Han nievnerIKKE Mary
Willumsen i sagen, som Norgaard ogse
fortaller, og politiet tog ham ph, ordet.
Indtil videre mi vi antagedet samme,fordi

Nofe:
1. Objt .nr. 49/90. S. 50-59.
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UndertegnecleMary Willumsen, fadtNielsen, erklarer herved, at jeg for at undgaa
Tiltale og Straf er villig til at efterkommeethvert Paaiug, der maatteblive givet mig
af Mynclighederne med Hensyn til Tilvirkningen af Fotografier af Badescenerm.v.

Mary Willumsens irklrering til politiet den 3. februar 1922, hvori hun erklrerer at
ville efterl<ommemyndighedernes anstrendighedslvav.

(1) Et Mary Willumsenspostkortfra Helgoland,udgiveti 1918af Pacht & Krone, bMe med og
udenfotografens navn. Samling:Det kgl. Bibliotek.

(2) En variation til nr.I, muligvis a fidligereforsog, "pudset" op til udgivelse. Darc er uden
navn, men sammested, stil og materiale som de owige M.W. billeder. Samling: AndrevvDaneman.
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(3) Et af depostl<ortfra MarselisborgSlcov,somEmil Ebbesenforklarerpolitia var hansprodula.
Den utrolig sammenfoldende
l<ompositionsl<yldes
muligviset samarbejde,eller etplagiatfraEbbesensside. Det er ogsd muligt, at Mary Willumsenerfotografen til sarntligeoptagelser,men der
.firrdesingen beviserpd nogenaf de tre forklaringer! Samling:Michael Fomitz.

sE
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(4) Optaget pd en af de uidentificerede badeansialter i Arhus. Igen ser vi en sarnmenfamende kbmposition. Samling : Andrew Daneman.

t€
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(5) Her ser vi en ulccndtfotograf takte det samme motiv, nden mistanlcc om, at det htnne v6ere
optaget af Mary Willumsen. Samling: Michael Fomitz.
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"CameraMaintenance
& Repair,a
Comprehensive,fully Illustrated
Guide" by ThomasTomosy.

-* F,SSAM44.'41
Y)'

&c0,

FOTO-KATAIOG
1921

F. Berendt

Elsker du kameraer,elsker du at servicere
dem, eller miske enddarepareredem - si
er dennebog sagen.Pi 172 sider,ffid illustrationer,bliver du med kyndig hendfort
ind i mekanismens"gider" og "krinkelkroge" - plus instruktionog vejledningi, hvorledes du slipper godt fra det. I fire afsnit
fir man beskedom:

HANDUND

PRT,ISBUCH

1. Hvad man skal, eller ikke skal
2. Rensningaf objektivetog de adlere dele
3. Hvorledesman fir fat i reservedele
4. Test af reparationenudeninstrumenter
5. Simpelfejlfinding
6. Testinstrumenterman selv kan lave

Kun for damer!

Det lyder utroligt, men selv uden brug af
en skruetrekil<erfortaller forfatteren oS,
hvorledesdu kan klare problemerne.Gamle
og nye kameraers"indvolde" bliver analyseret,lukker, filmtransporto.s.v. alt bliver
gennemgi.etpunkt for punkt. Denne bog
bsr ksbes af enhver fotografika-samler,
somonsker,at dengamlemekanikskalfungere.
Skriv til:
AmherstMedia, Inc., 418 HomecrestDrive, Amherst,NY 14226.USA.
Tlf/fax 716-874-4450.
Pris US 24,95.

Katalog
"Mus@t for Fotokunst",BrandtsKladefabrik, udsendtei juni manedsit kvartirlige
tidsskrift, Katalog nr.4, juni 1993. Saclvanligvis beskeftiger man sig med avanceret billedbeskrivelse-og analyse,men her
er der nasten tale om et temanummeromhandlendeden svenskefotograf (slcyggefangeren),JohnAnderson,(seObjektitnr.
59. S.54).Artiklerne: "Et historisktilbageblik", uEn svenskfotografblandtSiouxindianere", .'100 ir senere",og "skyggebille{er", skrevetaf Vagn Lundby er kun lidt
af bladetsindhold - suppleretmed billeder
fra udstillingen,som samtidigtvisesi billedgalleriet. Et ualmindeligt smukt hefte
om et tragisk kapitel i menneskehedens
endelsserakke af blodige etniskeudrensninBer._64 sider i ypperste layout og tryk.
Kr.75,- incl. porto.

julegavetil vore damer!KonRedaktionens
gelig hoffotograf Peter Elfelt optog dette
flotte billede af en flot mandi 1905.Manden var JensPeter Mtiller. En herre, som
gik ind for alt, hvad der er sundtog godt:
afspending,nudisme,renlighed,grQtn
kost,
evig ungdom- og fri sexog prinventionfsr
egteskabet. Det sidste skrev han om i
Ksnsmoralog Livslykke, somblev en bestseller. I 1903var han i wngt blevet kiret
til dansk skonhedskonge.
Den fsrste sksnhedskonkurrence
herhjemmevar nemligfor
mend.
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"To veninder pd tandem af safety-typen. Med stovler og pludderbulcser og strdhat er de meget
comnrc-il.-fautkledt, men alligevel var synet af damer pd slvevs over en af de nye maskiner vovet
i den eldre Senerations oine. Munge lmvde knap nok set deres egne modres ankel" - Det
flone
ovale fotografi er optaget af ingen ringere end Sofus Juncker-Jenseni 1892. Samting: Det kgt.
Bibliotek.

Postbudetoveff&kker altid kuvertenfra forlaget Palle Fogtdalmed en vis vardighed.
Det gor han klogt i - man tiler ikke ieselarer eller lignende.For 100 ar siden fik
Ksbenhavnet vokskabinet,somindeholdtet
redselskabinet,til glede for denindre svinehund,men ogse en tro kopi af Caf€ 6
Portapi hjornet af KongensNytorv og Lille Kongensgade.Overst oppe havde fotograf frsken Thora Hallager(1821-1884)sit
atelier,menvar ogsi H.C. Andersens
vartinde fra 1866-69.I stuenli kafeen,ph,forste sal en restaurant,pi tredieboedeen lage. Herom skriver digteren: "Man ser altsaa,at jeg har Mad og Drikke nar ved, at
jeg ikke kan savneSelskab,at jeg ikke dsr
udenLngehja,lp, og at Fotografenkan bevare mit Billedefor Fremtiden,det er jo at
vieregodt stillet".

Aprilnummeretindeholdtendnuet flot billedeaf SofusJuncker-Jensen.
Et ovalthendkoloreret fotografi visendeto cyklendedamer fra 1892.S.J.J.har villet forevigedissedristigeveninder,idet IllustreretTidende
gsr opmerksompi, at "De tohjuledetrafikanter udgor en fare for sikkerheden,bor
der indfsres forbud mod cykler?" Vi oplever fodboldspilletsstart i Danmark,elektricitetens magiskekraft, "Vi Sejle op ad
ien", nipsenile til leg og pynt, men ogsi
hovedstadensfattigste i byens baggarde,
sombedsteborgeren
romantiserede
og Fritz
Bentzenpn sine postkort betegnede"Det
maleriskegamleKsbenhavn"- "Det er ganske vist", at Illustreret Tidendebyder pi
lidt af hvert, et kalejdoskopaf oplwelser
for den billedglade!
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Memento mori
SvendNielsen
FAG-FOTO
Flemming Berendt
FAG-FOTO's mangeirigeindehaver,fotohandlerSvendNielsen,dsdeden28. august
1993. Et langt og ofte sygdomspregetliv
fik pludseligen ende.Det helebegyndtefor
godt 25 ar siden.Den 22. marts1966var
den officielle ibningsdatofor FAG-FOTO,
dengangmedadressenLivjagergadepi Osterbro. FAG-FOTO var ikke denfsrste forretning, som specialiserede
sig i brugtefofotografika,
tografiapparater og
men det
blev igennemnastenen menneskealder
den
fsrende pfl omridet. Som navnet antyder
med specialei forhandlingaf fagfotografernes udtjente, eller blot lidt umoderneudstyr. Svend Nielsen havde ogsi interesse
for det fotohistoriske- han var blandt de
fsrste medlemmeraf Dansk Fotohistorisk
Selskabi 1975, og da Objektiv blev forvandletfra "losbladsstadiet"
til et tidsskrift,
var Svendden fsrste til at yde okonomisk
ststte med sin forretningsreklame.Nir bevaringverdige genstandedukftedeop, blev
DanmarksFotomuseumorienteret.FAGFOTO blev for mangeamatsrfotografer
stedet, hvor det var muligt at erhvervesig et
kameraeller andet udstyr til en overkommelig pris. Man skal huskepi, at fotografiapparaterog udstyrvar forholdsviskostbart
til langtop i 1980'erne.

Mogensvon Haven
Jeg har altid elsket byens gode foto-marskandisere,
fra JensRolighedtil Jyden,platan, Bingo, CentrumFoto etc - og Svend
Nielsen.Den sidstnavntehar i 1993forladt
denneverden og vil blive savnet.Lad en
gammelven riste en nrne...

SvendNielsenog hanskone Inger ksrte et
parlob.Svendsenorsjeldentsynkroniseret
me fagligevidenog Ingersskonomiskesans
gjorde, at forretningenefterhindenfik opbygget et legendarisklager af fotografika.
Hvad man ikke hittede den ene gmg, var
miske at finde den naste. Trods Svend
Nielsens stadige kamp mod sine lungers
svigtendekapacitet,opniede han at se sin
forretning blomstre og kunne i 1991fejre
25 irs forretningsjubilieum. Et kapitel i
"brugt-genrens"historie er nu til ende. I
skrivendestunder det uvist, hvad som skal
ske. Vi er mange,som med stor glede har
stiet foranFAG-FOTO'svinduerog trykket
snuden flad - lige si mange vil savne
Svend'simsdekommende
og altid venlige
handlemide.

I vore dage er det slet ikke pant at kalde
dem marskandisere.
Med DanskFotohistorisk Selskaboprettelseer de blevetforfremmettil foto-antikvitetshandlere!.
Enhverksber af dyrt fotoudstyr i dagensDanmark
bsr vide, at i sammeojeblik han barer investeringenoverbutikkensdsrtarskelfalder
vardien med 50%. Efter fe er er det "heblsst foreldet". Sa kommerperioden,hvor
bedstefarsgamlekukkasseer overflodigtrugelse, som arvingerne hanligt smider pi
lossepladsen.
Gemmesdet godeapparaturi
100 ar er det blevet til uvurderligeklenodier!
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Ksb og salg af brugt fototilbehw er bide
kunst og en tillidssag for sivel ksber som
salger. SvendNielsenharjeg kendtfra han
somnovicebeskedentibnedei Livjagerga_
de pi Osterbro og videre til Fag-F5to"pa
fre{eriksberg Alle. En hadersmand,so^m
havdeniesefor at ksbe det rigtige til en bil_
ogs6
lig penge, men han solgte sanOetig
-prislr.
krammeti fineste standtil rimelige
At blive snydt var utenkeligt. feg veOat
begge parter altid gjorde en reef handel.
Man kikkede altid pi hansbutik, nir man
var pd.den kant, gik dog aldrig forbi, men
stak ind for at fi en snak. Tii msdte man
andre"osere".Alle fslte sig velkomne,for
Svendville gernesnakkeom vind og vejr og ting, han havde ksbt og ikke-kunne
drommeom at selge. Det skalnok visesig,
at Svendbliver 6n af de sidsteagte moh-i_
kanerei den branche.Hans ssde5g Hgesi
$:nr]igt hjelpsommefru Inger vit o{ tan
ikke fortsatte shoppen.
,iBresde som ipresbsr....
O

Foto: Per Ask Nielsen.

25 f,rsjubilreum
Lolcalhistorisk arkiv for Fredensborg-Humlebsk l<ommune,trofast medlem
af von selslcab,fejrer i dr 2s
drs iubil'aum. I den anledning har man under mottoet: "FIND DINE
nooonn,, presenteret sig selv pd
Fredensborg Messen den 25-26 september. Arkivet omfaner
25.m fuigrafier,
heraf mange
originalbilleder optaget af Peter Elfelt. 10o hytdemeter arkivalier,
avisudklrp, piot-ot-ller, landport og
lydbdnd indsamlet gennem de mange dr. vi onskcr tillyAlce med
iagen!

Redahoren har udvalgt dette bitlede af de udfarende postbude.
Biuedet er fra en tid, hvor posten lam,
il<keblot til tiden, men 3 gqnge om dagen1t1.samttng: Lokalhistorisk
samling.
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Hammerslag kT. 2.5n,0O plus det lose!

SAMLER.
DILLEN
Frederiksberg
Auktionshusselger
fotografika

Lofiag den 16. oktober begyndte

fsrste offentlige auktion over fotografika.
Efter mangeminedersintensannonceringi
var
de ksbenhavnskedag- og forstadsblade
antalletaf fotografiskeeffekter kommetop
pi ca. 500 numre. Det udsendtekatalogvar
fremstilletmed "soster"hend- et fremmade
ved eftersynet var tilrideligt. Pe slaget
10:00begyndteauktionariusat svingehammeren. Hammerslagog bud floj igennem
luften, si man nastenblev stakindet.Gode
ting blev solgt til lave og moderatepriser,
medensde bedreaf slagsenfik pane bud.
Et mahognikameramerket "Leschner,Wien, fik hammerslagved kr. 1.100,00.Et
magasinkameramrk. HasselbladSvenska
Expressrog for kr. 1.000,00.De flesteapparater af market I-elca gik pi udenlandske,d.v.s. tyske,bud - til godepriser.Stilheden senkede sig over de ca. 130 fremmsdtelabere, da fremviserenprasenterede
et originalt "Nellersd-kamera" nr. L96.
Buddenelsd, 500, 1.000,1.500for at slutte pi 2.500.00 solgt til en dansk ksber.
Hurra for det! Ud over en miengde"rodekasser",som skaberglede i de smi hjem,
fik auktionariusogsi afsat en flot Fangel
et BavariaLaternaMagica,
stereobetragter,
priser, alle belsbenetilrimelige
beggetil
lagges saler og moms.Efter adskilligetimers herdt arbejdebegyndtemat- og trathedenat melde sig, men ved afslutningen
meldenastenudsolgt.
kunneauktionshuset
Okonomiskhar det fsrste danskeauktionssalg over fotografika varet en ubetinget
succes.Fortsattelsefolger...

Auhionarius Hans Hedegaard hdbedepd godt salg, og
det fik han!

De mange fotografisl<c effelaer pd rad og relcl<c.

VI SOGER SPECIELT
_
NIKON LEICA - HASSELBLAD M.V.
SAMT SP,IENDENDE.BLDRE OG
ANTIKKE FOTQEEFEKTER

AOKTIONSHU
FREDERIKSBERG
S
PileAll€ 15 - 2000Frederiksberg
Tlf.:33 25 50 22 - Fax:3325 06 22
Hverdage
12.00- 17.00- tirsdaglukket.
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ContaxIII kamerapf, havets
bund i 48 f,r!

Man siger "Havet sl.etter alle spor' - men 48 dr i saltvand har ild<c lcunnet
udslat e 7* i ss-lanli t et !

DanmarksFotomuseumkunnei dagenefra
5-2I. novemberudstilleet fotografiskklenodie hvis opholdssted
de sidste48 fu mi
betragtessom usadvanligt. Kameraet,en
Desverrehar enkeltemedlemmersvprt vedat deContaxIII, blev fundeti den tyskeubid U
finere begrebet: ET KAwIERAS TILSTAI{D.
534 fra Den Anden VerdensHg, som blev
Medlemmer,dersnskerat byde ved formidlingssanket ved Anholt i 1945, og nu er blev
pi den
hevet. ApparatetH i sin beredskabstaske salget,har KRAV pi at tilstandbetegnelsen
fremsendte
formidlingssalgsliste
og trodsde mangeir i salffander det tyske
er si korrektsom
kvalitetsproduktikke helt gtet til grunde.
muligt.
Det var nsdvendigtat udstillekameraetunFolgendetilstandsbetegnelser
anvendes
:
der vand, for at forsinke yderligerekorro:
:
A
som try, B
god stand, C = tydeli$
sion. Muligvis skal apparatetkonserveresi
brugtrD-dflrligstand.
Hirtshals,hvor U 534 forelobigligger.

A-B-C-D

Anfsr tillige, om genstanden
er defekteller dele

Der er tale om et CONTAX III, som kom
pi markedeti 1936- et af de fsrste kameraer forsynet med indbyggetfotoelektrisk
belysningsmiler. Apparatetsnummer er:
M. 36.349, med et Zeiss Sonnarobjektiv
l:215 cm nr. 2.683.565.Beggedelefremstilleti 1941.
I 1930'erneblev specieltto kameramarker
regnet for de ypperligste.Det var LEICA
og CONTAX. Den fsrste Leica kom i
L925,og Contaxi 1932.Det "forliste"kamera kostedei 1942kr. 1.455,00.Denne
pris bor sammenholdes
ffid, at den gennemsnitligetimelsn for en faglert arbejder
var kr. 2,06!

mangler'

ffi5il31;rir'H|ll"3r,r^r,
DELE

Anmelderen
,, sdit ll,Ti,x'iiEliJ;,
atoplysning-

erneer korrekte.Minimumspriskan anfsres- dog
mindstkr. 1ffi,-. Formidlingssalgsvarerne
salges
sombeset,D.F.S. pitager sig INTET ANSVAR
for eventuellefejl eller manglerved effekterneog
i tilstandsbetegnelsen.
Herudover de srdvanlige salgsbetingelser,se
FORMIDLINGSSALGSLISTEN.
Bestyrelsengsr opmerksompA at gentagnebrud
pi disseregler kan medfsreudelukkelsefra formidlingssalget!
59
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Sukkertoppen

Ved hver montre var opstillet en planche som i lcorthed fortalte periodens fotohistorie. Ca. 10O
til 1980. I baggrunden Danmarlcs
fotografiapparater deldccde amatorfotografens periode frr*
-delt
churer.
e ud"stilli ngsst ander med bro
F ot omuseums 3

Peter Elfelts 3,50 meter lange panoramabillede i s/h af Kgs. I,lytorv 1897 prydede baggrunden.

Kgs. Nytorv annot8g7|Museumsleder
Sigfred Lsrrstadhavdebrugt adskilligeugerpi
at skrive de instruktive skilte til hvert kamera, som var opstilletpfl kyndig vis. Nogenpublikumssucces
blev det neppe,6rsagen var ilfte mangelpi god vilje, men snarere mangelpi okonomiskemidler til reklame m.m. Vi hiber pi bedre styringneste
gang.

Trods store arrangementsmessige
besvaerlighederlykkedesdet FlemmingBerendtat
fi DanmarksFotomuseums
og DanskFotohistorisk Selskabsdeltagelsei den manedlangeudstillingi kulturcentretSukkertoppen
fardig til tiden. Pe ibningsdagenmsdteen
lille trofast skareaf vore medlemmerop for
at beundrede ca. 1oo stk. amatsrfotografiaf
apparater,samtdet storepanoramabillede
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Museumnsklemcdfl
B
' 1 6mm
SigfredLsvstad
*t=j.iii'i:...,..iiii;i,i
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DANIIIARKS
FOTOMUSEUM
Mttwunugadc28, 7400 Hernins
Der var i begmdelsen af 1940'ne et klart behov for en filmfremviser. En dansk
fabrikation blev overvejet i mindst to lejre. Det ene var hos Kramme & Zeuthen (l). Men nesten sidelsb€nde med udvikling af W filmfremviseren, var et
lignende produkt under forberedelse et andet sted i landet. Firmaet Belgisk Import Compagni, Kobenhavn, havde allerede et samarbejde igang med firmaet
Bjorka i Glostnrp, hvis indehaver Bjorn Jenseq var interesseret i fotografiske
opgaver. I l94l havde han veret med til at udvikle e'n synkronisatoq som var
blevet meget populer, isrer blandt pressefotografer p[ den tid. Bjorn Jensen blev
sat igang med konsbuktionen af en filmfrernviser.
Der var lagt et stort forarbejde i PII-OT gengivere'n, men den var lige knap frrdig til presentatioq da Y:Z-apparatet blev lanceret i 1943. Det var en meget
stor overraskelse for grosserer Sv.Bech-Bruun, Belgisk Import Compagrri. Man
havde ikke haft viden on1 at et konkurrende projekt var i gang.
Hvor mange PllOT-fremvisere der er fremstillet er uklart. Museet har 2 eksemplarer. Det ene har nr. L72. PL det andet er det indrammede nummerfelt ikke
blevet udfyldt. Noget tyder pL at nummereringen er plbegyndt ved loo. Firmaet oplyste i 1976, at der formentlig var fremstillet mindre end 100 slk., idet der
var
store vanskeligheder forbundet med fabrikationeq tillige med at det
konkurrerende produkt Y:Z var bedre. Pi det ene hedder objektivet: PILOTAR
l:1,6 I 5 cm., der er intet fabrikat angivet. Pl det andet er graveret: Meyer
Gdrlitz,Germany, KINON Superior f: 5 cm. Navnet: PILOT blev iovrigt anvendt
til en rekke forskellige danske produkter,og et filmudlejningsfirma.

'Dit ogDat(
denttysk humoristiskskrift om fotografiens
kvaler i de "godegamledage"- les Objektiv i t9941

Msdereferut
Marts-msdet.

Oktober-modet.

Minolta'& Canon, hvem kenderiktcedisse
kvalitetsprodukter.Siledeshar det ikke altid varet. Poul Westheimerfortalte indgiendeom sit firma og om de startvanskeligheder,der var forbundetmedprodukternes
markedsforing.En spendendeog levende
beretning,somde mangefremmsdtelyttede
intenst til. To 16 mm film fra tiden illustrerededet talte ord. Westheimerbesvarede mangespsrgsmil fra det videbegerlige
publikum. Aftenen afsluttedemed udbydning af lidt "skrot".
Tak til Poul Westheimer!

Jacob Lautrup, fagfotograf pi Grsnlands
geologiskeundersogelse(GGU) havde pi
GeologiskMuseumlint en seriegamlediapositiver(s/h 8x8 cm) somblev fremvistpi
en moderniseret"oldsag" af en fremviser.
Billedernevisteos det storsliedeog smukke
Grsnlandpi en tid hvor alt endnuvar uspoleret. Isbjorne,isgrotter,is{elde - her var
det hele. Jacob Lautrup fortalte smi anekdoter om fortidens forskere og deresgerninger pi den store s. Anden afdelingbestod af fremvisningaf to 16 mm farvefilm
fra slutningenaf 1950'erne.Optagelserne
viste forskere i ferd med at kortlagge og
undersogemulighedernefor udnyttelseaf
de gronlandskemineraler. Fint og spandende.TAK til foredragsholderen.
Afslutning: mere "skrot".

September-msdet.
Aftenens foredragsholder,Peter Haagen,
mitte desvarre melde afbud. En hasteindkaldt substitut,Andrew Daneman,overtog
medbravourat fortalle om visitkortfotografiets historie med supplerendelysbilleder.
Danemansstoreviden og interessefor fotografier kom tydeligt til orde i hansmange
smi detaljer omkring visitkortfotografiets
mangfoldighed.Et usedvanlig stort fremmedre(@) giorde aftenentil en ubetinget
succes.Etparti "skrot" nsd sammeskabne.
TAK til Andrew Danemansom redningsmand!

Kaj Kempel

Randbsldalkro har desv&rre mittet dreje
noglen offi, hvilket indebar, at det arlige
jyllandstref mitte aflroldes pi Daugaard
kro. Ca. 60 medlemmerdeltogog medbragte diverse "loppesager",som skiftedeejermend, mere eller mindre. Formidlingssalget blev afuiklet efter den sadvanligerecept. Jan Klinksgaard svingedehammeren
flittigt og budeneindbragtekr. 16.300,00!
Blandt de mangegode sagervar, efter sigende,den stsrsterodekassesomer setvest
for Storebelt. Mange ville h,obe,og den
heldige skaffede sig vinterbeskaftigelsei
rigt mil. Enkelte formidlingseffekfervar
desvarre opfort som A-varer, men burde
havevaret noteretsom B eller C. En gentagelse af denne procedure bsr medfsre
udelukil<else
fra formidlingssalget.I pausen
blev der serveretflaskestegmed tilbehor,
maden varm, isen kold. Forsogetmed at
medlemmer fremviser en lille udstilling
blev kun efterlevet af nogle fi. Arran gsren
opfordrer til stsrre deltagelsenaste ir!

Loppemarkedet,
lordag den 2. oktober.
Arets loppemarked1993- var ikke nogetat
prale af. Enten havdemedlemmerneglemt
datoen- fremmsdetvar under gennemsnit
(44) - hvilket vi er opmarksompi - men
det er ogse ved at tynde ud i rariteterne!
Stort set alt, som vi har set 28 gangefwr,
var opstillet til forhibningsfuldtsalg.Salget
gik tregt menefterhindenkunnemanm&rke at kobelystensteg, man ville haveet eller andetmed sig hjem. Hyggeligt samvar
og felles diskussionhar ogsi sin vardi. Et
lyspunkt; redaktoremfandt et megetsjal-
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Foto: F. Benendt

10 vilde heste ....

Andreas Trier Msrch og Tune Laug forsoger at afhande et stylrd.c "sldrot" pd et af de velbesogte
afienmoder.
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Aretsjulegave- en Roller Ball!

Den usadvanligflotte PARKER R)ILER

BALL pen i sort med D.F.s.,s logo og inslviption.

Dansk Fotohistorisk Selskabhar fflet fremstillet et begrrensetantal originale sorte
PARKER Roller B"lt penne med indgraveret logo aT et Nellersd-kafrera, samt
ordeneDansk FotohistoriskSelskab.En Roller Ba[ pen skriver flydende og legende
let i enhver temperatur, silvel over som under vandet! Det er en p€trr som-vil blive
dig misundt i ethvert fotohistorisk selskab. Masteren er destrueret derfor vil
denne unikke pen blive et_efterspurgtsamlerobjekt om ffl ilr. Se den, prov den,
ksb den, der er intet at_fortryde - det er PENNOGRAFIKA for alie'-f.rrg.o".
Prisen er h"lt^LPgd:r75:- alt inklusive. Ring til Jylland, 75 81 45 it, ette"

$obenhavn,* lg ry$, Dettetilbudvit aldrigbliveJuot"iit.
e
venlig
hilsen
Den
Fortrinlige
(D;F.s).
service'
M.d
Nye medlemmer:
The Swedish Camera Collection
KameramuseetsVimner
Park Viigen 21, Lindom
Sverige.

Poul Brandt Pedersen
Jagtvej 167. 2.w.
2100 Ksbenhavn A.

T I L S A L G!
LETCA FOTOGRAFIE
1 9 5 1 - 1 9 6 5 K O M P L E T.
46 73 27 44.

Egon Andersen
Dalgas Boulevard 72.st.
2000 Frederiksberg.

Jens Holm
Sottrupskov 33
6400 Ssnderborg.
Bertil R. Runow
Gullregnsvig 27
5-223 56 Lund
Sverige.
Torben Boetius
Osterbrogade230 st.th.
2100 ltubenhavn @.
Ake Hultman
Viliagatan.40A
S-89137Ornskjoldsvig
Sverige.

FreddyAxman
HsieloftVange96
3500Varlsse.
ByhistoriskArkiv
Torvegade47
6700 Esbjerg.

GronningsFoto
Perlegade54
6400 Sonderborg.
Jan Olsen
Vadstrupvej14.3.th.
2880 Bagsver.

Mariusl:ursen
Hornshojparken
215
7500Hotstebro.

O

Wenzel Knuth
Egelokkevej 5
5953 Traneker.

Per SindbstJensen
N^orresogade
17
4930Maribo.

I
I

Mogens Andersen
Vestergade 6
6771 Gredstedbro.

JensNymos.
Avej72
3500Varlsse.
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Landsm sde og generalforsamling
24. april 1994.
Forelobigbedesman reserveredagene- narmere udtarligtprogram talgeri april-nummeretaf Objektiv.Forudendet sadvanlige loppemarked& formidlingssaigfir man lejlighedtil at se
DanmarksFotomuseumflottere end nogensindel
65

Msderrekken

20lI r 1712- 171323 & 24 APRIL
Torsdag den 17 februar
KsbenhavnsFotografiskeAmatsr-Klubstiftet i 1895eksistererstadigi bedstevelgiende. Vi har til aftenensmsdeinviteretrepripfor denneerverdige klub, somvil
sentanter
komme og fremvise nogle af foreningens
klenodier.Forudenet udvalgtaf de gamle
mestersfotografier skal vi oplevefremvisfra
ning af nogleoriginaleautochromplader
arhundredskiftet.Redaktsr Flemming Berendt vil fremlegge til eftersyn, en rakke
sjeldne fotografiskeboger fra tiden. Medlemmer som mitte ligge inde med gamle
fotografier bedesmedtagedisse til glade
for vore ge ster! Vi afslutter, traditionen
tro, medendnuet udbudaf "skrot" - alle er
velkommenmed "ting & sager".

Vore msdeaftenerafholdesi:
Medborgerhus,
As1'rurbro
Arhusgade103,
2100KsbenhavnA.
Kl. 19:30.

Torsdagden 20 januar
Torsdagden 17 marts

I 1950'ernekaldte man pi Life's billedredaktion i New York de japanskeNIKONkameraerfor "billige og uanstendige",en
betegnelseman nok er fraveget siden. Pa
aftenensfsrste mode,i 1994,vil ClausE.
Neble& Niels R. Jensenfortelle os om deres syn og erfaringerffid, at brugeog samle pi disselegendariskekameraer.Bordet
vil vrimle med "smi,"japanere.Man er velkommentil at medtagesineMKON'er.
Aftenen afsluttes med salg af medbragt

Pi dennekolde marts-aftenvil Gunni Jsrgensenvarmeos lidt i skeret af et gammelt
tysk "adelsmerke"- Voigtliinder.Kendtaf
nogle,somteknikkenshojdepunkt,af andre
som noget snsrklet og indviklet mekanik.
Under alle omstandighedertaler vi om god
tysk mekanikfra bl.a. 1950'erne.En mindre diasserie,samtde rigtigevarer,vil supplere Gunni Jorgensens
causeri.Medlemmer somhar "skrot" til salger velkommen!

ttskrottt.

Landsmsde og generalforsamling
24. april 1994.
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SPALTEL
er blevetudsendttil ca. 300 fotohandlere,somer
"AIWATOR-FOTOGRAFEN1839-f970rr
medlemmeraf DANMARKS FOTOHANDLERFOREMNG.Foreningensnskedeat markere
har varet begejstret
sit 60 irs jubilipum med lidt "nostalgi".Sarlig de ungemedarbejdere
over at fi lidt at vide om fortidensfotohandel.
Danmarks Fotomuseumhar erhvervetto originaleH.C. Andersenfotografier. Det drejer
sig dels om et visitkortbillede(Registreretaf Bjorn Ochsnersom nr. 102), dels om et cabiH.C. Andersenbustevil lokalet med
netsbilledenr. 132. Sammenmed den nyerhvervede
H.C.A. effekternefi et helt nyt udseende.
Nellersdmanden, hvis borgerlige navn var Jens Poul Andersen,vil blive prrcsentereti
i forbindelsemedDanmarksFotomuseums
Nummeretudsendes
Objektivsnastetemanummer.
efterlyserendnuengangoplysninger,vore med10 arsjubileum i april L994.Redaktionen
lemmermitte v&re i besiddelse
af. Selvde mindstehar interesse.Telefon:42 L9 22 99.
Herregflrdsliv 1887-1900.Herregirden"Ridegard"har skiftetejer. Ejendommenrenoveres
for et millionbelsb. En serieaf de fortellendefotografieraf en "svundentid" vil permanent
blive ophangtpfl verelser, korridorerog andrefellesarealer.Ridegerdomdannestil et finere
pensionatfor turister,somvil besogedet smukkeSydsjalland.
Foredragsholderesoges!Medlemmer,somkunnetenke sig at delagtiggweos andrei deres
billeder eller andetfotografika,
fotohistoriskehobbyeller fremvisegamlefotografiapparater,
ph
pi
Berendt
42
L9
22
forstkommende
msdeaften.
kontakte
Flemming
eller
99
bedes
for danskjodisk Historieog C.A. Reitzels
Tidsskriftet RAMBAM, somudgivesaf Selskabet
opsatForlagA/S, harpubliceretartiklenom I.B. Melchior(Objt.m.57 s.1).Deneksklusive
ning og tryk bsr fremheves.
Dsdsfald. Den kendteamerikanskefotohistoriker,BEAUMONT NEWHALL er dsd i en alder af 85 ir. Hans kerlighed til fotografietog detshistorie spiredeallerede,da han var en
stor dreng. Han blev direktor for den fotografiskeafdelingpi MetropolitanMuseumof Art,
New York. Fra 1958-71varhandirektsrfor GeorgeEastmanHouse,Rochester.Beaumont
i fotohistoriepi Universityof Rochestersamtpi New
Newhall undervisteen menneskealder
York StateUniversityat Buffalo.Bedstkendervi B.N. fra hansmangeboger. "Photography
1839-L937"blev oversattil fire sprog.Hansbibliografi taller mere end 600 titler. Bedst
kendt er: "Airborne Camera","LatentImage", "FrederickH. Evans", "The Daguerrotype
in America" og - ikke at forglemme- hans"Historyof Photography",udkommeti 4 oplag.
BeaumontNewhallvar desudenhedretmedadskilligeerestitlerbl.a. en doktorgrad.Et stort
"tra" er faldet!
Jorgen Gregersenhar skenketLyngby-Taarbaken uvurderliggave.Ca. 5.000billederordnet i 30 forskelligeemnegrupper
blev i septembermined overgivetLyngbysborgmesterKai
vil blive opbevaret
AageOrnskov.Samlingen
og gjort tilgangeligfor borgernepi Byhistorisk
Samlingpi Frieboeshvile,Lyngby Hovedgade.

PPPPPF'F'F'F'F'F'F',FT'EF'

GGGGGGGGGGGGGEEEEEEEEEEEEE!!

DET FREMSENDTE GIROKORT BEDES II\DBETALT SA HURTIGT SOM MU.
LIGT, DA OMKOSTNINGERNE I FORBINDELSE MED N.4,STE TEM
ER BETYDELIGE OG KONTANTE!
PPPPPF.F.F.F,,F.F'F.EEF'F.
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REPARATIONOG FORHANDLING
FOTO, OPTISK OG AUDIOVISUELTUDSTYR
Frederlksborggade
8, 1360l(abenhavn
K,Tlf:ff}146?26

tuOffi';
.#

arliklgr

!;rffi"*
roRvEGAoE
5s

Telefon:31 57 78 71.

ALTITRYKSAGER
ld6/layout- sats- repro.
Trykaf:4-farvebrochurer,hafter, brevpapir,
plakater.
labels,visitkort,kuverter,blanketter,
Lyntrykmedkap.pA 100.000kopier/timen
Egetbogbinderi.

^@ roBEtnoltsErns

1620Kbh.VTn 312
9_5A,
_yeqlqtQtogade

Redaktion:

Objektiv udsendesi april, septemberog dmember.
Gamlenunre kan ksbes.
Henvendelse:Flemming B€rendt.

Okonomit

Kontingent:200,-.
Medlemsperiode:1. januar til 31. december.

ffi,f#mlT"ffimfftTHlff'

8robi
ektiv'

DFS's gironummer:I 50 64 47.
Henvendelse:Nids-Ove Rolighed.
Adresreendring:

Ca. hvert andet[r udsendesen opdateretmpdlemsliste.
Indholdsfortegnelse
over alle numre af Objektiv kan relrvireres.
Henvendelse:Nids-Ove Rolighed.

Formrdringssats:
ilH:H,is:"-jrftTffiffl,l;ffi
ffm"ffH i kob
og
salg.
Salger og kober betaler hver l0% i saler til DFS. SkriftUgt hd
fremsendestil formidlingssalgslederen.
Formidlingssalg aftoldes pt generalforsamlingen i april og pe
decembermsdet.
Derudoverloppemarkedi april og geptember.
Henvendelse:Niels Resdahl-Jensen.

Mgder:

3. torsdagi mlnedenkl. 19.30i sesoneni:
OsterbroMedborgerhus
Artusgade 103, Ifufuenhavn6.
31 38 t2 94.

Bestyrelse:

Formand
Niels Redahl-Jensen
Rygtrds A11633A
29W Hellerup
31620962

l\estformand
Tlrn€ Laug
VentoseA'116EO
n?n Vqbse
31790715
_

Re&kter
FlemmingBerendt
Teglgfudsvej308
3050Humtebek
4 2 1 9 2 2 99

l(asseren
Niels€ve Rolighd
Teryetvej 585
9E30Taars
98961541

Kontakten
SvennHugo

Yest for Storcbelt
lfej Kempel

ffiii}tr"

alflX'ih

,4resmedlemmer:

Udgivet d

Fbmming Anhotm
Sigfred Isvstad
ststte af Kulturministerietsbevilling til de sln€n lulturelle tidsskriftEr
ISBN OLW4329Denmark

Alb rcnfuldct ffillcr.
Melnd.lq fa4nfrrk otlor da
seotiwho ef *rifia r"'l &lo donf c,r!g *tb4 c'fbr rhiftti!
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Faddrtorbk S*frb. No prrt of 6b p$ticetlo ny to cprorhrcd b ry ftru wirhcr grfor pqddo
hwritin3 ftc lb CqydSh UAct. CoeyriiU D.F.S. All riib t*nrcd rdor inoatiol
eqyrith' Cqarkn
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