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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 velbesogt fotograf, 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
Visitkortfotografiets hi storie

Visitkortfotografi ens historie
- atelieret

Flemming Berendt

Louis Mand6 Daguerres beskrivelse og pu-
blikation af den fotografiske proces i efteri-
ret 1839, afslorede at man ikke umiddelbart
var i stand til at "aftage" et portretfotogra-
fi. Eksponeringstiden var for 1*9, og hvis
det endelig lykftedes, lignende den portret-
terede "D6den fra Ltibeck". Det blev i New
York, at verdens fsrste daguerreotypi-por-
tratatelier ibnede i marts 1840. Indehaver-
ne var Alexander S. Wolcott (1804-1844)
og hans kompagnon John Johnson, som al-
lerede den 6. oktober 1839 havde "aftaget"
et daguerreotypiportrat af J. Johnson. Eks-
poneringstiden var si lang at modellen hav-
de lukftede ojne. De to herrer havde erstat-
tet det lyssvage objektiv, ffid et selvkon-
strueret konkavt spejl, som reflekterede ly-
set pi en meget lille lysfolsom solvbelagt
kobberplade. Hermed kunne man optage
portrctbilleder med en eksponeringstid pi
ca. 2-3 minutter. Man havde ogsi konstrue-
ret et belysningssystem bestiende af to stil-
bare spejle, som monteret udenfor atelier-
vinduet reflekterede dagslyset ind i lokalet
og belyste modellen gennem et blifilter. I
Europa blev det englanderen, Richard
Beard (1801-1885), hvis atelier ibnede den
23. marts 1841, som "aftog" daguerreotypi-
portratter. Atelieret var indrettet pi taget af
"The Royal Polytechnic Institution", ffid
udsigt over Cavendish Place i London. Fo-
tograf Richard Beard, der blev en frem-
ragende portretfotograf, anvendte Alexan-
der Wolcott's metode og kameraer. Atelier-
et var rundt med ruder af blit glas. I mid-
ten var opstillet et hojt podie med stol og

Forudsretningen for visitfotografiets "guldalder", skyldes ikke mindst
konstruktion og indretning af tidssvarende fotografiske atelierer. Ate-
lierets storrelse, beliggenhed, og tekniske udstyr var lige si forskellig

nakfteststte. Overfor, i den portratteredes
ojenhojde pe en hylde, var anbragt to kame-
raer. Som baggrund var opsat en skerm pi
hengsler. Eksponeringstiden var nu nede pi
ganske fi sekunder, takket v:Ere en ansat
kemiker, John Frederick Goddard (1795-
1866), som fremstillede de smi, 3,8x5, 1
cm, yderst lysfolsomme forsslvede daguer-
reotypiplader. Det blev dog den tyske pro-
fessor, Josef Max Petzval (1807-1891), som
konstruerede et objektiv, som var 16 gange
mere lysfolsomt end de hidtil kendte, der
viste vejen frem. Hermed indledtes portrat-
fotograferingen s epoke.

Visitkortperioden
(1851 - c&. 1920)
Inden vi fortsatter beskrivelsen af atelierets
historie, skal vi have fastsliet visitkortperi-
odens start i Danmark. Umiddelbart efter
Disd6ris lancering i 1854 begiver danske
fotografer sig pi studierejser til Paris og fir
kend skab til vi sitkortfotog rafi ets fremko m st.
Hvor tidligt metoden nar til Danmark er lidt
uklart, men i Slesvig og Sonderjylland ken-
des eksempler pi dateringer 1857-59. De
seneste konkrete oplysninger stammer, som
allerede n&vnt, fra Aalborg Lokalhistoriske
Arkiv. I et indleveret fotoalbum kan man
med ganske stor sikkerhed tidsfeste enkelte
visitkortbilleder til 1856. (1).Hidtil har
man antaget, at den ksbenhavnske fotograf,
Rudolph Striegler (1816-1876), vil den
forste, som lancerede visitkortfotografiet i
Danmark i 1860. Denne antagelse mi man

3. DEL

som fotografernes skonomiske muligheder og faglige kvalifikationer.
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Fotogrartnester Richard Beards runde atelier i London. Tegningen er en lcorreh
gengivelse af det originale atelier, som kan ses rekonstrueret pd Science Museum.
Tegning: George Cruilcshank i tidsslcrifret Omnibus 1842.

nok sette et sporgsmirlstegn ved. Det kgl.
Bibliotek har ganske vist et billede pi visit-
kortkarton 6,5x4,5 cffi, overtrukket med
schellak fra ca. 1860-61 af ridmand Albert
Bech og hustru. Desuden skriver Ferd. Rii-
se i sine notater, at den fsrste som blev "vi-
sitkort-fotograferet" hos Rudolph Striegler
var "en fuldmegtig ved Gas- og Vandv&r-
ket, og metrc behle 17 rdl. for et dusin".
Der oplyses intet irstal. Det er dog en ube-
stridt kendsgerning, at Rudolph Striegler
setter "manien" i gang. Overalt i landet
etableredes det ene atelier efter det andet.
Hovedstaden, som pi det tidspunkt havde
ca. 120.000 indbyggerc ogede sit antal af
selvstendige fotografer til mellem 80-120.
Stsrre ksbsteder havde 10-20 fotografer og
mindre byer fra I-4 atelierer.

L864
I irene omkring 1864-68 forveredes de
okonomiske kar for danske fotografer. For
stor tilgang til faget, og krigen i 1 864, var
en viesentlig arsag. I 1865 laser vi i det fo-

Rddmand Bech og hustru. Visitkottfotofra lgffi-
61. Det kgl. Bibliotek.
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tografiske tidsskrift "Alfen": "Danmark har
et for lille og ubemidlet publikum til at an-
det end simpelt, billigt hverdagsarbejde kan
betale sig; der mangler enhver opfordring
til at gwe fremskridt og foretage entrepri-
ser. Sogningen har i almindelighed allerede
lange indskranket sig til bestillin gen af 2 6
3 visitkort ad gangen, helst 6 2 rdl., dusi-
net, eller mindre, og denne sogning har si-
den krigen endog varet i stadig aftagende.
I-angt mere end at vente pi en bedring af
denne konjunktur, pi et nyt opsving, lig vi-
sitkortenes opkomst, mi vi nu forberede os
pi et nsd-anker at skaffe os et buffet i vore
"atelierer", hvor de, det gor os den are
med at lade sig aftage pa 2 6 3 kort, kunne
til tak bydes en lille forfriskning af enten
Il2bayer, en kognac, en kop chokblade el-
ler sidant. Denne tilgift i ksbet bor udtryk-
kelig anfsres nede i vore skilte og skabe, at
dens tiltrrckningskraft kan virke desto me-
re". I de folgende fu aftog antallet af foto-
grafer i Danmark betydeligt: i 1875 var der
55 atelierer i Ksbenhavn og ca. 200 i hele
landet, i 1882 henholdsvis 36 og ca. 200,
men herefter steg tallet, og var i 1897 53
og 400, i 1906 108 og 570 i hovedstaden
takftet vicre visitkortfotografiets succes,
samt de enrrige formater, som opstod i ksl-
vandet. Antallet af visitkortbilleder, som
blev fremstillet fra slutningen af 1860'erne
frem til irhundredskiftet var enormt. Man
kan roligt sige, at nasten alle danskere, der
har levet siden 1860 har ladet sig fotografe-
re 6n eller flere gange. Folgelig kom de
dygtigste fotografer til at ride over betyde-
lige formuer, hvoraf en del investerede i
opforelse af store ejendomme med tilsva-
rende luksusatelierer.
Atelieret
Som udgangspunkt for en beskrivelse af
atelierets fremkomst og udbygning finder vi
en god begyndelse i bogen: "Fuldstandig
Vejledning i praktisk Fotografi" af L. G.
Kleffel, udgivet 1863. Under overskriften
"Betingelserne for et godt Glashuus" - skri-
ver forfatteren:
"Endskjont man meget godt kan forfardige
gode Billeder i det Frie, saa har dog Arbei-
det i et Glashuus saa store Fortrin, at ingen
Fotograf, der har fast Bopal, og hvis Kaar
tillader det, bor undlade at anskaffe sig et
saadant. Afseet fra den store Ubehagelig-
hed, at man i det Frie er aftrangig af
Veiret, ,er der forbundet saa store Fordele
med at arbejde i et glashuus, at jeg ikke tor
undlade at fremheve disse. Fordelen be-

staar navnlig i den siddende Persons bedre
Belysning; det dempede Lys i et indelukket
Rum, Bekvemmeligheden ved efter Behag
at kunne lade Lyset falde ind eller ved For-
hang at afsperre det, hvorved man alene er
i stand til at frembringe et fuldkomment, ef-
ter Konstens Regler belyst Billede. Behage-
ligheden ved ikke at blive forstyrret i sine
Arbeider, enten af Vinden eller ved andre
Tilfaldigheder, - Alt dette i Forening bidra-
ger til, at man ikke bor skye Udgifterne ved
at indrette et Glashuus".

Wo lcott s kameral<o ns truh io n : (a) kamerahus, (b )
konkaw spejl, (c), lysfolsom plade. Skitse fra
1841.

Sf,ledes var situationen i midten af
1860'erne. Forudsatningen for et brugbart
atelier var, at lyset var rigeligt og reguler-
bart. Huset, den erhvervsmipssige fotograf
mitte valge, skulle derfor have en stor, so-
lid tagkonstruktion, en hsj rejsning gav
mest plads. Glasruderne blev monteret i det
nordvendte tag. Det fotografiske lokale
skulle v&re aflangt, lengdemilet skulle ve-
re mellem 25-40 fod, den ideelle middel-
langde er 32 fod. Bredden ikke under 10
fod og hojst 20 fod, id6ealmilet var 16 fod.
Hojden fra gulv til tag 10-12 fod, og hojden
af vinduespartiet mod den nordlige langside
7-8 fod. Lav tagryg var en fordel ved ind-
retning af venteverelse, msrkekammer og
skyllerum. Da man ojensynlig ikke har haft
nogen form for fagbsger til ridighd, har
det veret den enkelte fotografs egen id6 og
opfindsomhed, som blev udslagsgivende for
atelierets udformning. Vi kender da ogsi til
tegninger udfsrt af fotografmesteren selv.
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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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Sofus Juncker-Jensen tegnede i 1896 et ate-
lier til fotograf Ludvig Grentzmanns pi An-
holt, det blev dog aldrig opfsrt. Efierhin-
den var der arkitekter, som specialiserede
sig i tegning af atelierer. Sadeltagskonstruk-
tionen var en model, hvis taghildning var
35-50 grader, den var bekostelig, men spr-
lig anven{elig til bide porrrier--og gruppe-
fotograferinger. Pulttag kon struktionin i.ln-
der man ingen tegninger af med ffiil, men
stsrrelsesforholdet mellem bredde og leng-
de er t:L,7. I begyndelsen af 1900'tallet
byggedes en meget speciel type atelier, kal-
det enkelt- eller dobbelt/forh{et tagatelier.
Idden kom fra Amerika og byggede pi, at
lyset udelukkende kom ind fia iiOen, i en

Den tysl<c fotograf F.A.w Netto's grundplan over sit atelierfra 1842.
Fotografen befandt sig det luldcede l<abinet overst t.v. - kun objelaivet
er synligt for den portretterende.

vinkel pe 7A grader. Herved kom man et
meget generende problem til livs: renhol-
delse af taget for snavs, blade og ikke min-
dst sne. Enkelt/forholet tagatelieret var des-
uden velegnet til forskellige lysgrupperin-
ger, efterhinden som disse muligheder op-
stod, eller fotografen fik skonomi til indret-
ning af sidanne. I perioden helt frem til
slutningen af 1850'erne va.r ateliererne gan-
qke primitive. Ofte mitte kunden gi direkte
ind i fotografens atelier, stsrre atelierer
havde et "venteverelse" med stole, spejl og
9t b91d, hvorpi fotografens ptoloei pa it-i
ferdigheder kunne ses. I 1862 blev der i
pderye opfort et atelier som vakte opsigt.
Det blev omtalt pA, folgende mide; "En fo-
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Sofas Juncl<er-Jensens tegning til Grentznanns atelier
Anholt. 1896. Samling: Danmarlt Fotomuseum.

Et pulttag atelier, velegnet tilportretfoto-
grafering.
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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 s adelt ags -at elier.

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.

I

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

Sammenklappeli g dobbelt-at elier.
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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
manden som lanzr sig op af salonluneraa er ilen senere fotogrdnester &fits Jun&er-Jewen.

En 0ame sogsr 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, Bred-
gade 21. K.

tografisk anstalt efter en meget stor mile-
stok bliver i disse dage indrettet i Odense af
den dygtige fotograf og retoucheur, Eduard
Hansen. I den sverste del af sin ejendom
lader han nemlig indrette et atelier, hvori
der vil kunne optages portretter indtil om-
trent naturlig stsrrelse, og da det hele ind-
rettes efter Rudolph Strieglers mide og til-
dels efter hans vejledning, se vil Odense om
kort tid ogsi i den henseende trede i skran-
ken med hovedstaden. Ventevarelserne i E.
Hansens atelier er sinrdeles smagfuldt ud-
styrede, og det er ojensynligt, at der intet
spares for at gsre det hele si tiltrakkende
som muligt". Nogle ir senere, i 1869 blev
endnu et usadvanligt atelier opfurt i Nest-

ved. Adressen var Kindhestegade 3. Byg-
mesteren var fotograf Ludvig T. V. Berth
(1821-1896). Det blev indviet den 1. de-
cember og beskrives siledes: "Atelieret er
bygget ved Jorden, efter det samme Sy-
stem, som den bersmte Fotograf, fransk-
manden Silvy's i London, det saakaldte
Tunnel-System, og udmerker sig fremfor
andre vd, at der hele Dagen kan fotografe-
res med et og samme fortrinlige Lys. Ind-
gangen til Atelieret er i Guldsmedeboutiken
i Kindhestegade ved Siden af lljornestedet
samt igiennem begge Portene i 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 o graf Theodor 7*uthen,
Fotografen er ved at gore

Leso. (ca. 1875-1953). Optagelsen er fra ca.
sit universal atelier-lcnmera klar til optagelse.

19ffi. Et meget enkelt atelier.
Samling: Peter Haagen.

Et mellemstort atelier med hele trefotografiappar"ater til rddighed.
som fortsatte atelieret efier fotograf Axel Jargensen (Ig4g-1923)
Samling: Poul Pedersen.

Den lnsende pige er Thyra Jorgensen
Grend. Billedet er fra ca. 1890-93.

t 2
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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



Atelierets inventarliste omfattede som mini-
mum folgende effekter; 6n eller flere stole,
skamler, podier og helt frem til begyndel-
sen af 1880'erne, en hoved- eller nakkeboj-
le, for at holde den portratteredes hoved
arrangeret og fastlist under eksponeringen.
Typerne va,r mange, og ikke alle lige raffi-
nerede. L. G. Kleffel skriver om denne ind-
retning; "Dette Instrument benyttes, naar
man tragter efter et meget skarpt Billede,
og dets Brug er nodvendig, dersom Prapa-
raterne, hvormed man arbeider, ikke ere
letmodtagelige, eller naar msrkt Veir foran-
lediger, at Eksponeringstiden forlanges.
Hovedholderen er til at fastgare paa Ryggen
af en Stol, sattes paa Gulvet bagved den
Siddende, og bruges til staaende Personer.
En nermere Forklaring er formeentlig over-
flodig, hvorimod jeg skal bemerke at Ho-
vedholderen, kan skydes op og ned efter
Personens Stsrrelse, og den udstoppede Pu-
de paa Midten af Instrumentet tjener til at
give kgemet et Hvilepunkt".

Bsrnepuden
I 1889 lancerede Peter L. Petersen (Peter
Elfelt) sin egen opfindelse; "En Bsrnepu-
de", denne var forsynet med et stift balte
til at spande under barnets toj, siledes at
det kunne indtage, som skrevet stir, "En
oprejst, fri og naturlig stilling". Fotograf
Carl Poulsen (1857-1938), giver i sit skrift
"Nogle nyttige Vink for enhver, som vil fo-
tograferes" i 1892 folgende rid ved bsrne-
fotografering: "De serlige Vanskeligheder
ved Fotografering af Bsrn er bekendte nok,
og de kunne baade foroges og formindskes
af Foraldrene eller de Voxne, som have
med dem af bestille. De foroges ved Dres-
sering for Fotograferingen. Intet betager i
den Grad Barnet sin Naturlighed og sit nai-
ve Udtryk, som Formaninger til at sidde
rigtigt og vinre artig. Fremdeles er en talrig
I*dsagelse uheldig. Moder eller en Barne-
pige er tilstrekkelig, og de maa under Foto-

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

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.

graferingen helst holde sig tilbage og over-
lade alt til Fotografen. - Alle Afretningsfor-
ssg bsr undlades! ".

Baggrunde m.m.
Som baggrundsteppe anvendtes de fsrste ar
blot et hvidt lagen, bleget eller ubleget,
men efterhanden gik man over til mal-ede
baggrundstepper, opfundet og lanceret i
London af daguerreotypisten Leon Claudet.
Stsrre atelierer havde salon- og landskabs-
billeder ophengt som rullegardin. Der op-
stod firmaer, sarlig i Tysktand og Ostng,
hvor man specialiserede sig i alverdens ud-
styr til det fotografiske atelier. Firmaet
"Bernhard Wachtl" i Kirchberggasse 37, i
Wien, udsendte et katalog pe over 1000 si-
der over produkter til brug i atelieret.
F.eks. : "Aakandebalustrade",,'Havemur
med Dst", "Trastub i 38 variationer,',
"Sqiler i alle stilarter", "Gammeltysk Ba-
rokstol", "Storkerede til Borneoptagelser,',
og "Plastisk forgrund med Vandlsb" - her
manglede intet. Baggrundstapper lige fra
greske- og olympiske tableauer til samti-
dens Goethe-romantiske bjergslugter med

vandfald. De mere fantasifulde sandstensba-
lustrader, trastubbe og lignende blev senere
udskiftet med kurvemobler og stive kla-
verbanke.

Msrkekammeret
Msrkekammerets indretning var af vital be-
tydning for visitkortfotografiets kvalitet og
holdbarhed. Den fsrste forudsetning var
adgang til rindende vand. Fotografen, hans
kone eller medhjalper, mitte begive sig ud
i girden til vandpumpen med billederne, 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 ke-
mi lod vente pi sig, og mange fotografer
troede, det var "ligetil" , at gore sin egen
blanding. Deres uvidenhed skulle ff, fatale
folger. De fotografer som virkelig besad
kemisk viden, var i stand til at fremstille vi-
sitkortfotografier som holder den dag i dag.
Men mange sprang over, hvor "kemien var
dirligst" - hvilket i dag giver konservatorer-
ne, gri har i hovedet og smor pi brodet!
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Antik udska&rne Mobler,

Skip med drer og siddeplads.

' [rllurtmder, Poslmrenter, Urlhiuugs-llmser,
saarom skamler, stole, polstrede og rr1gd'Rsrsude, Borde etc. leverot pae

Bestilliug til billlge Prtser..
Paa Forlangende overgendes ,or irrrur Photografler af Baggrunde,

Msbler, satineermaskiner etc; mod onErrendo portofrl Tllbagcscndclsc.

Eg med siddestol.

Patentvogn, vendbar.

Storkcrede.

Sofaer, benlcc, og stole i mangfoldige udgaver.
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FremkaWerbord med skile og kemi til afsveloting m.m.

Morkekammer for et mindre atelier.

L7

Arb ej ds bord t il morl<ckammeret.



Fotograf Frederik L. Borch
af Pout Pedersen Arhus i
Iyssetningen uandret.

(1875-1962), Sct Clemens Torv lS, Arhus.
1961. Det fine gamle atelier-kamera er

Billedet er optaget
stadig i brug og

., ' drltelier for' f funn\t 4 Fotbqrafi.
Fotograf Soren Bay-Hansen (1879-1970) opfone i
1910 sin sdlcaldte ateliervilla 'solbaldccn" i Asnres.l
Bolig og forretning ud i et.
alaiv.

C A N D . . P H A R M .

fotog

18

Visitl<onbagsiden ses pd 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.

Salonkameraet
I atelieret var salonkameraet det alt domi-
nerende - oftest til formaterne 18x24,
21x27 , 24x30,27x33 og 30x40 cm. eller en
kombination af flere formater. De mest po-
pulere atelier- kameraer kom fra Gsrlin i
Tyskland. Apparaterne var fremstillet af
mahogni eller nrdrdetra og calicobelg, kva-
dratisk, vertikal og horisontal bevagelig vi-
serskive samt dobbelt bundudtrek. Man
brugte skydekassetter, med indretning til
dobbelt visit. Kameraet var med gennem-
giende tanddrev og fast front, adskilt bund-
udtrek samt bevagelig front, siledes at for-
stykket og bagstykket kunne beveges frem
og tilbage uaflrangigt af hinanden. Et si-
dant kamera var for den tid uhyre kostbart,
med 6-12 kassetter og objektiver var inves-
teringen langt over 2.000 kr. i datidens

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.

penge. Multivisitkortkameraer, (patenteret
i Amerika allerede i 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. Gode objektiver fra
Emil Busch kostede fra kr. 140,00 til ca.
kr. 300,00. Engelske og franske objektiver
var i reglen dyrere. Herudover var der ud-
gifter til msrkekammerudstyr, porcelens-
skile, udvandingsapparater, kopirammer,
tsrrestativer og ikke mindst et udvalg af pa-
pir og kemikalier. Stsrre atelierer havde eg-
ne satinermaskiner, presser, og klippema-
skiner. Desuden mitte man ligge inde med
et stsrre udvalg af kartoner, silkepair, kla-
bestof, stempler o.s.v.
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E. Fra t If. Dallmeyer i Lond.otl.
. Det benrarkeg, at Prisen for samtlige Dalhneyers Objectiver er iberegnet

1 Sct Blendcre (8 Stk.) i Etuis.

l)'Ahnlndellge Portralt-OltJectlver.'
Aabning. ltrcndvitkle. Billedstsrrelse. !

Nr.
,
I

,
t

1. L71""
2. Ztt l t l , '

3. ' Srlrt'

3 a .  U '
4" 4rlttt

5t'. 4tlr.t-(;'. 55 nal.; 48
9,, ltt-gtt . . 112 .-

1 0 r ,  6 r l r t . _ L 2 u . . . . .
\ 2 ' t 8 r 1 2 t t . . . .
l 1 t ,  1 0 , , . . . . .

Nr'.
I

I

)l

I

, ,
I

, l

:I) Orthoskopiske Olfectlver

tt

.nf nyeste Oonstruction:

Atbuiug. llrundviddc. Uilledstsrrelse.
1. 18_12,,' ll 't 7t._t0t.
2. 24_l$ut l4t!2" L}u_L$tt
iJ. 36-24'tt 23tlt" l5'tt-cntt
tj. 48_32.u :|1,r. q0t._25,t

7. 48_tj2,/, :J9,, 25'._'J2t.
8. 60_40/// 49't 31"_{O"
9. 72_18ut 49" g7u_4gu

0. 7'lr-4t.lt 4tll ' 4t'

29 Rd. . 13
3 9 -  r  -
. 7 0 -  r  -

1 2 9 -  ,  -
1 2 9 -  D  -
? 2 o -  r  -
3 6 ? -  D  -
2 2 _  .  _

(til Stereoikopbilleder).

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

Objektiverne
"Sjelen" i det gode fotografi ligger i det
rette objektiv. Objektiverne var i mange ar
usymmetrisk opbygget, men de mange lin-
sefejl blev dog efterhinden aflrjulpet og de
bedste optikere fik deres navne udodelig-
giort. I 1858 begyndte objektiverne at blive
bedre og i 1865 sammenkittede man to ens
landskabslinser til en aplanat. Der var dog
stadig mange problemer at slis med bl.a.
astigmatismen, som viser sig ved, at lod-
og vandrette linier ikke samtidigt kan afbil-
des skarpt udover i midten af billedfeltet.
Det lykftes fsrst i slutningen af 1880'erne,

for det tyske firma Jena, at fremstille nye
glassorter som overvandt disse gener. Et
objektiv som dekkede de fleste portrrtfoto-
grafers behov var f.eks. Goerz dobbel-Ana-
stigmat f:7,7 - kaldet lysstarkt universal
objektiv (1895). Det er anvendeligt til por-
tratter, grupper, arkitehur, interisrs med
mere. Ensartet skarphed og dybde over hele
billedfeltet. Mulighederne var utallige, men
prisen va.r som regel afgorende for kvalite-
ten. Priserne gik fra kr. 60.00 til over kr.
1.500,00!
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Retouche
Glaspladerne, hvis de var eksponeret rig-
tigt, blev efter tornngen udsat for negativ-
retouche. Denne teknik blev opfundet i
1860 af Emil Rabending (1823-1383) i
Wien. Det blanke albuminpapir var uegnet
til positivretouche. Retoucheringen omfatte-
de ikke blot smuds og lignende, men ogsi
hudfejl, bumser, vorter og hos damerne ik-
ke mindst rynker - man forsksnnede og for-
yngede billedet 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
Poulsen giver ogsi her gode rid: "Fregner
og stark Rsdme synes der at vare Anled-
ning til at skjule med Pudder og Sminke,
men dette maa bestemt fraraades, da Huden
derved i Billedet faar Gibsens udseende.
Anvendelse af Pomade maa ske med stort
Maadehold iser ved blondt Haar. Bortfier-
nelse af Hudpletter og lignende, maa over-
lades til Fotografen, ligesom en lille Rift, et
Saar eller andet Marke af forbigaaende Na-
tur ikke maa aflrolde nogen fra at lade sig
fotografere, da Retouchen let kan {erne
saadanne Smaating".
Som sagt: "Det behsrrer ikke at ligne, nir
det bare er smukt" en replik, som har over-
levet, helt frem til vor tid, men efterhanden
som de pankromatiske plader vinder indpas
aftager trangen til retouchering. At frem-
kalde et smukt papirbillede fra en glasplade
var ikke nogen let sag fra begyndelsen. Bil-
ledkvaliteten fra denne periode svinger fra
de mest groteske, snuskede, og grumsede
opklebede billeder til det fineste fotografi-
ske arbejde, som neppe kan laves bedre i
dag. Albuminpapiret var dominerende fra
1855 indtil slutningen af 1880'erne, men
anvendtes helt frem til 1920'erne i skarp
konkurrence med Bromsolvpapiret som an-
vendtes af de bedre fotografer.

Retoucheringspult fra ca. 1870. Petroleumslys via reflelaor.

"Airostile" med furttryk. Et avanceret udstyr til positiv-
retouche og farvelngning. 1910.
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Forsl<ellige former for brug af lysrefl.eloorer.

f A  t I  r t o n t F o t o g p a f i i R a m m e

tirflt!$
Iflkendf tledallls Parlsfeoo. i; ffl["J:"'f#::: i [l:

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 tys hvillcct indebar
lronere el<sponeringstidogfinerebilIedlcvalitet. Kvil<solvdamplyset spelctrum omfatter,
bld, violette og ulffaviolette strdler. Stromforbruget var pd 3 amperefor hver lampe-
Sruppe. 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 Danmark betragter vi solens lys, som lu-
nefuldt og ustabilt. Fotograferne lyttede da
ogse andagtigt til budskabet fra Frankrig
om, at en vis Hr. Nadar havde optaget foto-
grafier i de parisiske katakomber. "Lyset"
niede frem til Ksbenhavn i 1865 i form af
magnesiumpulver. Denne "lyskilde" havde
et meget begranset anvendelsesomride. Der
skulle gi endnu mange hr fsr elektriciteten
kunne anvendes. Det elektriske lys indvar-
slede sit komme i forbindelse med "Den
Store Nordiske Kunst- Industriudstilling" i
1888. Fotograf Sofus Juncker-Jensen, som
netop havde indviet sit atelier pi udstillings-
omridet, stod pi Vesterbrogade og si det
fsrste elektriske lys blive tendt i tirnet pi

National. Her var den "endelige losning" -
men prisen for at fi elektrisk lys installeret,
var dobbelt si hoj som hans supermoderne
atelier, nemlig 10.000 kr. Det fsrste atelier
som fik el-lys installeret var V. Jensen &
Co. , Kobmagergade 1 1. Pe visitkortets bag-
side stod; "Eneste Atelier I Danmark for
Fotografering ved Elektrisk Lys". En ny
epoke var begyndt. Der gik dog mange fu
fsr elektriciteten var obligatorisk i det foto-
Blafiske atelier. Fra 1910 og de folgende
10-15 fu var det kulbuelampen og ftoae-
lamper pi 1000 eller 2000 lyi,som-anvend-
tes. Visitkortfotografen foretog alle mulige
eksperimenter for at overgi konkurrenterne
i lyslagning.
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Forelrbig Bekjendtgimelse.
Om kort 'Iid aabner Underteinede for det erede

Publikum et photographisk Atelier i Boghandler Wagners
Eiendom, Sterengaden- 958. Prisen pai Yisitkort i lettc
Atelier vil blive-l/f- ilth. I)usineL 3-Sthr. N Dlk. B Sk.

'Drbddigst
Y i l h e l m  T i l l g r ,

t869.

Frb. Amts-Tidende 27. I 1. 18d8,.

Photogmphipk Atolier

Steengaden Nr. 258
tobncDrC 

-for 
ct crt lpublifun

$r$ogtn tn lltc Dccubcr.
lp[otogro$cring alcnc i t]ifittor{ormot

til' folgcnoc Prifcr:
I @tt. 3 lml.,
3 €tlr' 47' tllt.,
6 9ttr. ? % llll ,
12 9ttr. l4 lnf.

.Srllingor, Dtn l0De Octcmbr | 86E.
Eillctn Silgc.

Frb. Amts-Ttdende 15. 12. 1 868..

Praktiske vink
Hvordan man greb visitkortfotograferingen
an i gamle dage, gives der utallige for-
klaringer pi, men da alle fotograferne for
langst er stedet til hvile, lader vi en anden
samtidig visitkortfotograf fi ordet som af-
slutning pi denne beretning: "I reglen bor
hovedet vende i en anden retning, end krop-
pen. Armlinien bsr vere ktum, hander og
arme mi ikke stikke for langt frem. Pe bil-
ledet er ansigtet hovedsagen; alt, som trek-
ker interessen bort fra dette, er en kunst-
nerisk fejl. Ethvert ansigt er forskelligt pi
de to sider. For at valge den for fotogia-
feringen heldigste side bsr man sammen-
ligne og bedomme de forskellige ansigts-
trak: han bsr - hvis der ikke er grund til
det modsatte - valge siden med hfuskild-
ningen; dog ikfte pi flejnskaldede. Rsdt
her, i mange tilfelde ogsi blondt, bffi ha.-
ves ved en msrk baggrund, for at ikke alle
detaljer skal gi flojten. Bli og lyse ojne i
almindelighed skal vende bort fra lyset. Et
beskadiget oje bor vende fra kameraet og
vedkommende i si fald eventuelt fotografe-

*** ** ** ** ** **ir*** * * ** tk* ** * * * *

o

En Fotograf i Stuen
er bedre end

l0 paa Taget,
l 2  R o y a l  P o n t n a l t  I  K F .

stort elegant Format.
Vilhelm Rieger. Frederiksberggade

2. Stuen.
****X:l€**ir******* *************

Illustreret Tidende 1904.

res i profil. En person med smi eller halv-
lukkede ojne bsr heve hovedet, eller, hvis
ansigtet er meget fyldigt, sanke hovedet
ganske lidt og se ind i kameraet. Store og
stirrende ojne bsr sankes; dybt liggende og
indfaldne ojne skal have lidt ovenlys, og
meget lys forfra. Ajnene bsr aldrig vendes
i en anden retning end hovedet. Skal man
fotografere personer med briller, mi man
vogte sig for falske reflekser pe ojnene og
strdlebrydning pi siden af kinden. Nesen ei
sjelden aldeles lige 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 stump-
naset mi scnke hovedet lidt, eller kameraet
leves og rettes ubetydelig nedad. Runde og
flade naser fotograferes i profil. Hoje ke-
beben og indfaldne kinder belyses fbrfra og
overlys undgis, eller tages i profil. Rynkei
mi ligeledes belyses forfra. En liden mand
kan fotograferes forfra, en stor helst i
profil".
Noter:
1. Objektiv nr.60, side 4-7.
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En registrant....
Registrant over danske

10-irs jubilaum!

stereoskopbilleder

Peter Randlov

Interessen for fotografiens historie kan dyr-
kes pi mange mider. Erik Fersling, som
vi her vil presenterer, har forstiet at kom-
binere sin interesse for det historiske og
stereoskopiske fotografi pi en bemarkel-
sesvardig mide, som ikke kun giver ham
selv en masse spandende oplevelser, men
ogsi resulterer i et stykke kulturhistorisk
arbejde, som mange andre vil have glade
af. Vi har f[et lov til at kikke indenfor i
Fersling's hule, hvor billeder og boger ty-
deligt rober, hvad det drejer sig om. En
PC'er dominerer rummet, hvad DEN har
med sagen at gore, kommer vi til.
Erik Fersling forteller, at han for forste
gang si stereoskopbilleder i midten af
1950'erne. Det var i Spardals billedanti-
kvariat i Abenri, Kobeniavn. Det blev be-

gyndelsen pi en samling. Billederne kunne
pi det tidspunkt erhverves for 50 sre styk-
ket - 2 kf,. for et flot "tissue-card" af ope-
raen i Paris. Mens samlingen voksede, be-
gyndte Fersling ogsi selv at lave stereo-
skopiske billeder med et almindeligt kame-
tz, der blev flyttet mellem de to optagel-
ser. Der er efterhinden et par tusinde bil-
leder i samlingeo, heraf 4-500 danske bil-
leder. Det er sikkert meget almindeligt, at
samlere starter bredt og siden specialiserer
sig. Tbnk pi frimarliesamlere-n, der be-
gynder med "hele verden" og siden be-
grirnser sig til " sommerfugle fra Hono-
lulu".

Erik Fersling valgte at koncentrere inter-
essen om oplysninger vedrsrende "Danske
stereoskopbilleder". Hvor mange findes
der? Hvor mange fotografer? Hvad var
billedmotiverne? Hvorledes kan de syste-
matiseres? Arbejdet med at soge oplysnin-
ger om billederne var stort, og det var
nodvendigt at gi helt til bunds. Det gav
id6en til at lave en oversigt over danske
billeder, men det var fsrst i 1983, da Fers-
ling gik pi efterlon, at der blev tid til at gi
i gang med det arbejde, der blev til:

I begyndelsen foregik registreringen vd,
at billederne blev affotograferet og de ind-
samlede oplysninger blev mojsommeligt
skrevet i skemaer med skrivemaskine. Sys-
tematikken var der, men det id6elle vark-
tsj manglede. I sit job havde Fersling stiet
for installering og indkoring af forskellige
fotosatsmaskiner, som til en vis grad er
computerstyrede. Da si en lokalavis i maj
1987 oplyste, at Rsdovre Kommune ville
ibne en datastue var Fersling straks klar,
over, at her var der en mulighed for at op-
rette en database, med de ubegrensede so-
gemuligheder en sidan indebarer. Efter at
have lert at handtere det nye medie, be-
gyndte Fersling at indtaste de mange oplys-
ninger efter de maskinskrevne lister, som
stadig blev lavet. Efter et stykke tid ind-
skrenkede datastuen ibningstiderne, og nu
var gode rid dyre. En diskette er ikke me-
get viprd, hvis man ikke kan lese, hvad
der stir pi den. PC'erne var begyndt at

Erik Fersling ved sin uundverlige computer.
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Tissue-card oy op"ronn

falde i pris, men de var stadig dyre. Der
var dog ingen vej udenom, Fersling ksbte
en PC'er, og kunne nu slippe for ekstraar-
bejdet med de maskinskrevne lister, mens
udskrivningen stadig foregik pi datastuen.
NU var verktojet i orden og arbejdet med
registranten blev accelereret.

Og hvad er denne registrant si? Som det
fremgar af navnet drejer det sig om danske
billeder:
1. Billeder fra ind- og udland, hvor foto-

grafens navn kendes.
2. Billeder af danske motiver taget af

navngivne udenlandske fotografer.
3. Interessante billeder af danske motiver

uden fotografnavn. (Til Danmark regnes
syddanmark, Granland, Island, Farser-
ne og Dansk Vestindien). Alle billeder
bliver identificeret og registrer€t i en
database, der har veret uendret siden
L987. Desuden affotograferes alle bille-
derne med et lsbenummer. Sd.rledes ser
et typisk kort ud:

&. *  *su l tg l  0p* f ,A.  I lcALt f  a t  l : ) i4 i ] i i f r  ;  , . , : - .  :  lu i . tgpf ,c  i$ \ f ,

i ,""rr,. Somtfng, Erik Fersling.

Typiske emneord er: Badeliv, Brand, Bro,
Bsrn Zoo, i alt 39 emneord, som man
kan soge pi. Desuden kan man naturligvis
soge pi f.eks fotografnavn, og det tager
si{edes kun fi sekunder at finde frem til i
alt 16I billeder, som Elfelt har optaget
med "badeliv". Tilsvarende forteller data-
basen hurtigt, at der er registreret 147
billeder af kirker pi Sjalland. Der er for
wigt ubegransede sogemuligheder pi fx.
enkelte ord eller navne. For alle foto gra-
ferne i registranten findes der en levneds-
beskrivelse. Hovedkilden hertil har varet
Bjorn Ochsners bog "Fotografer i og fra
Danmark til og med 1920", samt diverse
irboger. Mange af billederne kan nemt
identificeres, men en del bitleder benytter
sig flittigt af kilder som:

Danske kirker.
Danske slotte og herregarde
Gamle general stabskort.
Gamle leksika vedr. personoplysninger
mv.

DBNR: EFOO86 GRUPPE: SJELLAND
EMNE: SLOT KIRKE
MOTrV /BTLLEDTEKST:  FREDERTKSBORG sLo rsKrRKE.  rNDv .
FOTOGRAF:  h IHITE CO, USA
N R : 4 9 0 8  A R :  I . 9 0 2  A K T I V : 0 1  N E G . N R :  T 2 2 E T  L 2 2 8 2
D U B L E T N R . :
BEM: PAklabet  seddel  med r4dt  t ryk  pA bags iden:  Transpor tspandene
"Pe r fec t "  og  Re fo rm"  med  rus th ind rende  ano rdn ing  e r  ae  bed i t e  I
ve rden .  Bu rme is te r  &  wa ins  Ekspo r t  Kompagn i  A / s ,  K lbenhavn .
T e k s t :  I n t e r i o r  o f  t h e  P a l a c e  C h u r c h .  R o y a l  C a s t l e  o f  F r e d e r i k s -
bo rg ,  Denmark .
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Kvindefigur. Samling: Andreas T. Msrch.

Caf6 Washington i Rudkobing i 1%)4.

Ksbenhavn Fsr og Nu.
Peter Elfelt's kontor- og salgsprotokoller.
P.L. Fangel's handskrevne protokol.
Albert Schou Jun.'s trykte katalog.
Trykte kataloger pi bagsiden af billeder.
Diverse opslagsvarker pi biblioteker.

Erik Fersling opsoger ofte steder for at fi
den helt rigtige identitlkation. Et biilede
fra sserne i Ksbenhavn nsdvendiggiorde
en tur rundt om sserne fsr lokaliteten var
precist placeret. Pa en tur til Tisinge
kunne en mslle identificeres og i Rudks-
bing pi Langeland kunne det konstateres,
at Cafe Washington stadig li der. En tur til
Fyn resulterede i billeder med 100 ars

Ukendtfotograf. Samling: Andreas T. Morch.

mellemrum af diverse slotte. Der er mange
usadvanlige billeder i registranten. ft af
de mere sjeldne er et billede af Jens Bangs
Stenhus i Aalborg, som er blevet dateret af
Lokalhistorisk Arkiv i Aalborg. Billedet er
en kopi af et daguerreotypi af Johan Btilow
Birk fra 1850; men billedet er et ,'snyde-
billede" - hojre og venstre billede er ens.
Nogle af de tidligste billeder taget af Jo-
seph Henschel fra 1857 og senere. Der er
endnu ikfte registreret nogen danske dagu-
erreotypier, det vil vere noget af en sensa-
tion, hvis der dukker et op. Billederne, der
optages i registranten kommer fra mange
forskellige samlinger:
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Kempeogler var ogsd populrere for i tiden. ho-have Ksbenhavn.
Sarnling : D anmarlcs Fotomus eum.

Endnu en popular model,

Ferslings egen samling.
Danske samlere, isar medlemmer af DFS.
Danmarks Fotomuseum i Herning.
Museet pi Sonderborg Slot.
Fergegdrdens museum i Jagerspris.
Orlogsmuseet.
Ksbenhavns Bymuseum.
Kunstakademiets Bibliotek.
Msnstersamlingen fra Stereoskopklubben.
Ksbenhavns Fotografi ske Amatorklub.

Der er forelsbig over 8700 billeder i regi-
stranten fra 43 samlinger, og langt de fle-

"Madam So". Samling: Erik Fersling.

ste er registreret med kendt fotograf - i alt
I44 fotografer/udgivere. Men der er stadig
meget at gore. Fersling skonner, at der sta-
dig eksisterer omkring 15-20.000 billeder,
der opfylder kriterierne for at blive optaget
i registranten. De to dominerende fotogra-
fer er Peter Elfelt, der har udgivet ca.
7.700 billeder plus mange private billeder,
samt Peter L. Fangel, der tilsvarende har
7.L25 numre i sin protokol. peter L. Fan-
gel er en fotograf, som Fersling har udvist
serlig interesse for. Han har renskrevet
Fangels handskrevne "Livserindringer
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Tre fotografer ud for en fotohandet i Frederil<shavn.
Fangel 1891. Samling: Andreas T. Morch.

LE37-I922" , som nu offentliggores i Ob-
jektiv, samt oversat afsnittene om stereo-
skopfremstilling og stereoskopbilleder til
engelsk. Den er blevet offentliggjort i det
amerikanske tidsskrift "stereo World,' i
april 1993.

Jagten efter nye samlinger fortsatter. Der
ligger sikkert mange billeder bide hos pri-
vate og pi lokalmuseer rundt omkring i
Danmark. Det Kongelige Bibliotek har
mange danske billeder, men desverre er de
anbragt sammen med billedafdelingens orr-
rige fotografier, si det er endnu i praksis
en uoverkommelig opgave af finde dem
frem til registrering. Registranten har alle-
rede varet brugt til nogle interessante op-
gaver. Efter branden i Slotskirken pi Slots-
holmen i Ksbenhavn blev der hurtigt fun-
det otte billeder, der giver oplysninger om
kirkens udseende fw branden. Til brug for
en udstilling pi de Vestindiske ser i anled-
ning af 75 irs jubilaet for salget til USA
kunne man hurtigt finde 44 billeder, hvoraf
flere blev affotograferet til udstillingen - et
vasentligt supplement til Flemming Be-
rendt's jagt pi fotografier fra de gamle
danske kolonier til erstatning for plyndrin-
gerne pi det lokale egnsmuseum under
stormkatastrofen i 1991. I forbindelse med
Danmarks Radio's Grsnlands-projekt
"SIULLEQ" blev et stort antal billeder
stillet til ridighed og reproduceret pi digi-
tal form pi store CD'er. Resultatet kan in-
teresserede se pi Nationalmuseets datastue.

Desuden bliver registranten benyttet flittigt
i forbindelse med meget andet fotohistorisk
arbejde bl.a. billeder til Objektiv og palle
Fogtdals udgivelse: "Illustreret Tidende,
Billeder af danskerens liv 1849- 1993 " .
Erik Fersling har ogsi skrevet flere artik-
ler i vort blad. Interesserede, der i forbin-
delse med et projekt har behov for oplys-
{1ger om billeder, kan henvende sig 

- 
til

Erik Fersling, som gerne assisterer med at
ssge pi emner eller lokaliteter. Alle der
har danske stereoskopbilleder, kan ikke op-
fordres starkt nok til at kontakte Fersling
for at fe billederne registreret. Foruden
gleden ved at kunne bidrage til dette
spendende arbejde fer man en udskrift
med registreringen af egne billeder, og for
de fleste vil denne udskrift indeholdb en
masse spandende nye oplysninger. De, der
stiller deres billeder til ridighed, forbliver
naturligvis anonyme. Fersling kan ud fra
en kode identificere ejeren, men navnet
bliver kun udleveret til andre efter aftale
med billedets ejer. I 1989 blev registran-
ten, som dengang indeholdt godt 5000 bil-
le{er, fotokopieret i et lille oplag. En ny
udgave er planlagt, ni.r 10.000 billeder er
niet.
Har du nogle danske billeder eller kend-
$"p til, hvor der ligger nogle, si ring til
Erik Fersling pi tlf. 36 70 Z+ Sl. Henien-
delser fra bide private og museer er meget
velkomne. Se kan vi kun slutte af med-at
takke Erik Fersling for at han vil dele sine
oplevelser med os samt for hans impone-
rende indsats med dette arbejde, som man-
ge vil kunne fi glede af.

o2 9



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

Hans Berggreen

I fortsnttelse af serien 'rfotografhke inkunabler" i Det kongelige Biblioteks Billed-
samling skal denne gang omtales:
Yoyage en Orient 1859-1860.
Voyage en Espagne 1t59-1860.
Recueil photographique exdcutd par Louis de Clercq. PariS? u.t. (acc lgSZ-Z3S)
(alb. smlgn. 2" 47-51).

De seks album, der hver har eget litografe-
ret titelblad (1) er indbundet i fem bind,
idet album tre og fire er i et bind. Indbin-
dingen er i rudrt leder med titel i guldpreg
pi forsiden. Bindene, der er i tvarformat
har nederst pi ryggen paklistrede etiketter
fx.: IV, S, 8, 29, der formentlig er opstil-
lingssignatur fra en tidligere ejer.

Verket indeholder 222 (2) albuminaftryk
efter papirnegativ (Gustave Ir Gray's meto-
de) (3) monteret pi karton med stukJcet eller
litograferet tekst under billederne samt
Louis de Clercq's initialer indrammet af en
ordenskade med ordenstegn, kronet af en
halv lnre. Billederne, der miler ca. 28x2I
cm, virker ret grovkornede, hvilket skyldes
papirnegativerne. Flere af billederne er pa-
noramaer, der er meget dygtigt sammensat
af 2, 3 eller 4 optagelser.
Vol.l indeholder Album 1 med 49 fotogra-

fier fra Syrien til Nazaret.
Vol.2 indeholder Album 2 med 37 fotogra-

fier af Korsfarerborgene.
Vol.3 indeholder Album 3 med 28 fotogra-

fier af Jerusalem med omgivelser
samt Album 4 med 16 fotografier af
Lidelsesvejen i Jerusalem.

Vol.4 indeholder Album 5 med 41 fotogra-
fier fra Egypten.

Vol.5 indeholder Album 6 med 51 fotogra-
fier fra Spanien. (4).

Den franske politiker, oldsagssamler og fo-
tograf Inuis-Constant-Frangois-Xavier de
Clercq (1836-1901) er et godt eksempel pi
fotografiens pionerer. Han var alsidig, auto-
didakt, velsitueret og havde de rigtige soci-
ale og familiemessige forbindelser. Han var
samtidig fsdt pi det rigtige tidspunkt, der

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.

dels gav ham mulighed for at folge fbtogra-
fiens udvikling, som han havde interesseret
sig for siden barndommen, og dels gav ham
mulighed for at dyrke sin store passion for
mellemsstlige antilcviteter fra oldtiden. I
dag ville det ikke vare muligt for nogen
privatperson at samle si store mangder af
antilcviteter fra Mellemsstens oldtid, ofte
direkte fra udgravningerne, som Louis de
Clercq giorde. Et andet trak, som han deler
med fx. Maxime Du Camp er, at han tilsy-
neladende er holdt op med at fotografere,
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da hans vark var udkommet. Det er dog et
sporgsmil, oin han ikke har bidraget med
fotografier til de heliografier, der illustrerer
hans katalog over hans oldsamling. Resten
af sit liv viede han dels til politisk arbejde
L871,-L889, bl.a. som deputeret i den fran-
ske nationalforsamling, og dels irene 1889-
1901 til at udarbejde en katalog over sin
store antiksamling fra Mellemssten (5).
Denne samling er doneret til Louvre, og
med dens mere end 600 genstande er det
den sturste enkeltdpnation, museet har mod-
taget, hvorfor den blev vist pi en sarudstil-
ling i 1968.

Anbefalet af gode venner og familie blev
Louis de Clercq 1859 som fotograf tilknyt-
tet en ekspedition til Syrien, ledet af den
franske korsfarerhistoriker Guillaume Rey
(1837-1916), der skulle studere korsfarer-
borge og andre levn fra korsfarertiden.
Louis de Clercq afrejste fra Marseille den
28. august 1859 via bl.a. Malta, Rhodos til
Latakia, hvor han ankom den 15. september

og ttlsluttede sig ekspeditionen (6). Den 5.
december 1859 havde han opfyldt sin missi-
on og tog afsked med Guillaume Rey i Je-
rusalem (7) og rejste via Palastina, tsgW-
ten og Spanien tilbage til Franlaig. Han ud-
stillede sine fotografier i Brussel og Paris
1861 og i London 1862 og fik pane anmel-
delser. 1862-1863 var han igen i Mellemss-
ten, denne gang for at samle antikviteter,
hvilket han fortsatte under sit sidste besog
i 1893.

Louis de Clercq har stort set veret glemt i
den fotohistoriske forskning, og det skyldes
ikke mindst et dansk initiativ, at han nu er
kendt i en stsrre kreds af fotohistorikere,
jvf. Marjorie Munstenberg: To the best of
my knowledge the first mention of his name
in the context of photographic history was
in Henrik Bramsen, Marianne Brsns and
Bjarn Ochsner: Early Photographs of Ar-
chitecture and Views in Two Copenhagen
Libraries, Copenhagen 1957 (8). (Det kon-
gelige Bibliotek og Kunstakademiets Biblio-

Titelblad til Album 1, Voyage en Orient Lg7g-hgffi.
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tek). Under alle omstandigheder er han ik-
ke omtalt af de tidlige fotohistorikere som
fx. Wolfgang Baier, I.M. Eder, Helmut
Gernsheim, eller for den sags skyld af den
franske fotohistoriker Raymond I.6cuyer i
dennes store verk: Histoire de la photogra-
phie, der udkom i Paris i 1945.

Ner Louis de Clercq hidtil har varet si
upiagtet som fotograf, skyldes det forment-
lig, at det var som politiker og oldsagssam-
ler, han blev kendt, men det 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 komplette eksemplarer (9)
uden at specificere hvor, medens Marjorie
Munstenberg n&vner fem eksemplarer (10),
der befinder sig i flg. institutioner:

Det kongelige Bibliotek, Kobenhavn.
Bibliothbque Nationale, Paris.
Mused d'Orsay, Paris.
Gilman Paper Company, New York.
Canadian Centre for Architecture, Montre-
al. (coll. of Phyllis Lambert).

Noget yder pi at Bibliotheque Nationale's
eksemplar, der stammer fra Bibliothbque
Fontainebleau, mangler Album 2, og der-
med ikke er komplet, jvf. teksten til illu-
stration 43 i en udstillingskatalog udarbejdet
1980 af biblioteket: ..Chateau de temps des
croisades en Syrie (37 pl. que la Bibliothd-
que nationale ne possdde pas). Si forelobig
kan det konstateres at varket kendes i fire
komplette eksemplarer, hvoraf det ene fin-
des pi Det kongelige Bibliotek.

Noter:
1. De flot kalligraferede titelblade er udfsrt i

litografi af (PL) Imp. I-aurent, r.St Jacques 71,
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 an-
fort,kan dels skyldes almindelig tellefejl, f.ex.
2201222, og dels, at man har talt panorarnaerne
som hhv. enkeltbillede eller som det antal foto-
grafier, som panoramaet er sat sammen af.

3. En del fotografier fra Spanien (Album 6) har en
anden karakter, mindre komede og mere kontra-
strige, der kunne tyde pt at han har brugt andre
negativformer, fx. albumin pi glas eller vld kol-
lodium.

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

Louis de Clercq tager afsked med Guillaume
Rey i Jerusalem den 5. december og rejser via
Palestina og,tsgypten, hvor han bl.a. fotografe-
rer til Album 5.

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\.

6. E. Babelon: Louis de Clercq. i: Collection de
Clercq. Tome III. I-es Bronzes. p V-XIV, Paris
1905.

7. Ma{orie Munstenberg, note 13.
8. Marjorie Munstenberg, note 12.
9. Pierre Apraxine, p. 428.
10. Ma{orie Munstenberg, note 8.
I 1. Bibliothbque Nationale.-Regards sur la photogra-

phie 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 Copenhagen Libraries. Copenhagen. 1957.

Richard Pare:
Photography and Architecture 1 839- I 939. Cana-
dian 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. (En-
gelsksproget udgave: After Daguerre. Master-
works of French Photography (18a8-1900) from
the Bibliotheque Nationale. The Metropolitan
Museum of Art, New York, 18. December
1980-15 Februar 1981).
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Album 6, Seville. Clocher de Ia Cath6-
drale (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
Stewin - et stereosystem for spejlrefleks

Poul Wnstrsm

I Objektiv nr. 59 beskrev jeg et stereosy-
stem, 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, denne gang til spejlreflekska-
meraer, og det er dette, der skal beskrives
her. Kort tid efter at jeg havde afsluttet
Irica-projektet slog det mig, at der mang-
lede noget. Jeg har lange dyrket macro-
fotografering af insekter, blomster og lig-
nende. Det var blevet forir 1992, og da
jeg en dag stod og betragtede en travl
humlebi, spurgte jeg mig selv: "Hvordan
fotografere man sidan 6n i stereo?"

I.eica objektivet kan ganske vist gi rime-
ligt ta;t pi med narlinser, men er dog
komplet uegnet, nir vi snakker om mile-
stoksforhold pi 1:3 til 1:1., si der mitte
noget helt nyt til, og det blev hurtigt klart,
at det skulle vere spejlreflekstilbehor.
Efter mange overvejelser, herunder under-
sogelse af muligheden for at lave et speci-
elt toolet stereo-macroobjektiv, stod det
klart, at den eneste realistiske mulighed
var at lave en speciel stereoforsats til brug
for allerede eksisterende macroobjektiver,
og efter mange forsog med spejle sat op
med Mecano fundet pi loppemarkedet,
valgte jeg et design som vist pi fig. 1.
Brugt sammen med Tamrons fortraffelige
SP 2,5/90 mm macroobjektiv opfylder det

a o o

to vesentlige fordringer: stereobasis er
passende til de korte afstande, der fotogra-
feres pi. (Basis ca. 30 mm ved 1:3 som er
designbasis). Det kan fotografere ved me-
get smi blendeabninger, 8-32, hvilket er
nodvendigt for at fe flstrekftelig skarp-
hedsdybde ved macro. Eksperimenterne
afslmede i wigt en ganske uventet, men
overordentlig velkommen egenskab: det er
ikke nsdvendigt at endre spejlvinklen, selv
om man endrer objektafstanden og dermed
forstorrelsen, hvorved macro stereoop-
tagelser ikke bliver mere besverlige end
almindelige macrooptagelser. Da eksperi-
menterne siledes var fardige, blev forsat-
sen fremstillet i "hardware", og afslutnin-
gen blev behorigt fejret med at fotografere
en humlebi i stereo!

Forsatsen, der giver ganske fortreffelige
resultater, kan bruges ved forstsrrelsesgra-
der fra 1 :5 til 1 ,5: 1 , og da spejlvinklen
kan indstilles med en just6rskrue, kan den
bruges pi macroobjektiver mellem 80 mm
og 135 mm brandvidde. Nu rullede lavi-
nen igen. Et besog ved den lokale andedam
rejste spsrgsmilet: "Hvordan ville man
fotografere allinger i stereo?" Eller brede-
re formuleret: "Hvordan fotograferer man
i "action" i stereo pi mellemdistancer med
forskellige lengere brandvidder?" Igen
blev det hurtigt klart, at den eneste rimeli-
ge losning ville viere en stereoforsats til
forskellige brendvidder, men er det over-
hovedet noget, der kan lade sig gore?
Hjem og lave nye eksperimenter!

Det viste sig, at det faktisk kan lade sig
Esre, se fig 2. Med en stereoforsats af
vanligt layout, men med variabel vinkel
mellem de midterste spejle, styret via en
kurveskive i forhold til den anvendte
brandvidde, kan man opni et tilfredsstill-
ende resultat. Det viste sig at spejlene
skulle vare hangslet ved forkanterne. Nir
vinklen si mindskes ved indstilling til lan-
gere brandvidder bliver spalten mellem
spejlene, som objektivet ser den, bredere,
og dette er nsdvendigt for at fi en tilfreds-
stillende separation mellem de to delbille-
der. Der ligger dog nogle kompromiser
ved en sidan stereoforsats:
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Stewin spejlreflel<ssystemet: Ild<e-transponerende betagter. Belysningsenhed til Exalaa soger/betragter.
Universalstereoforsats. Exalaamedstereosoger ogstereomalvoforsats, Universelt diasmonteringsapparat.
D obb eltfurmat s t er eob etra gt er.

sapara/ion
(slgc-d

3i//clVlan
Hacroolle

Fas./

fis./ s7e1l

Stereomacroforsats f 80-135 mm F:8-32.

$;xfs'/u
Skrue oq
hederJ

Kurte- t l
skivc I

Fasl
sVcl/

K/c-folniaj

n s 2

Universal stereoforsats f 45-180 mm.
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Stereomalcrofors ats med dalcsler.

1) Stereoforsats er konstant (ca. 75 mm) si
forsatsen giver kun gode resultater pi
mellemafstande (ca. 1-50 m).

2) Forsatsen er kun anvendelig indenfor
ca. 6t blendetrin ved en given brend-
vidde ellers vil separationen blive der-
lig. (ved 50 mm bl. 4-5,6, ved 135 mm
bl. 8-1 1).

3) Den anvendelige blande aftager med
stigende brandvidde, men det har til
gengeld den gavnlige egenskab at
skarphedsdybden forbliver nesten kon-
stant uaflrangigt af brendvidden.

Forsatsen kan anvendes til alle brendvid-
der mellem 45 og 180 mm og giver ganske
udmarkede resultater med Olympusobjekti-
ver, som den er skraddersyet til. Den
korte ende af anvendelsesomridet, 45 mm,
er begranset af spejlenes stsrrelse, samt af
at den sikaldte Keystoneforvrangning vil
blive for stor, hvis man prwer at anvende
kraftigere vidvinkler. I teleenden (180 mm)
ligger begrensningen i, at den anvendelige
blande er blevet meget lille (11-16), 50,
90, og 135 mm vil blive de mest anvendte
brendvidder, og her virker den fortrcf-
feligt. For at lette focussering og billed-
komposition blev der ogsi fremstillet en
speciel stereomatskive (til Olympus) med
afmaskning i midten, men det er stadig lidt
forvirrende, at man ser to delbilleder pi dn
gang i sogeren. Dette problem lsste Exakta
pi elegant vis, i halvtredserne, ved at lave
en speciel toojet stereosoger, kaldet Stere-
flex til deres spejlreflekskameraer, hvori
man si billedet i fuld stereo inden optagel-
sen.

F, g 3
Stereosoger til Exalaa.

Da jeg gennem irene har samlet en del
Exaktaudstyr og altid varet fascineret af
denne stereosoger, synteq jeg, at det kunne
vrnre sjovt at prorre at lave en sidan. Un-
der de indledende forsog blev jeg klar
over, at jeg kunne lave en forbedret ver-
sion, idet Exaktas ssger kun er beregnet til
lodret indblik. Ved at lave okularpladen
udskiftelig, fig.3, kunne jeg ogsi lave 6n
med 45 graders indblik, hvilket er den
mest hensigtsmassige vinkel ved macrofo-
tografering, hvor man ofte arbejder lavt.
Okularpladen kan udskiftes ved et tryk pn
en knap. Exaktas originale stereosoger
kunne ogsi bruges som stereobetragter, nir
man tog mitskiven ud og satte en lysbilled-
holder pi. Da jeg allerede havde et belys-
ningsarrangement, som jeg havde lavet til
en Pentax stereobetragter, var det kun et
beskedent arbejde at lave en lysbilledhol-
der, der passede, si systemet var komplet.
Den oprindelige begrundelse for at lave
Exakta systemet var ikke helt logisk, da
jeg jo ikfte normalt bruger det gamle Exak-
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ta mere. Med en lettere omskrivning af
den begrundelse en bjergbestiger bruger
for at bestige et bjerg ("fordi det er der!"),
var det vel nermest: "Fordi det kunne lade
sig goreu. Det viste sig dog snart, at det er
overordentligt behageligt og uproblematisk
at arbejde ffid, iser ved macrofotogra-' fering i stereo, selv om det er et gammelt
kamera.

Da jeg nu havde lavet et omfattende ste-
reosystem, fandt jeg det lidt upassende, at
jeg stadig skulle bruge en ksbt Pentaxste-
reobetragter til at betragte billederne, se
jeg lesluttede at afrunde systemet ved ogse
at lave en ny stereobetragter, som si pas-
sende kunne blive en forbedret version
med stsrre synsfelt, indstillelig ojenaf-
stand, indstillelig focussering og indbygget
lys. Resultatet er 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" strilegangen med
prismer. Da alle stereoforsatser selv sorger
for transponeringen, ombytning af hojre og
venstre delbillede, ved at strilerne "kryd-
ser over" , at den sidste betragter ikke-
transponerende.

Olcna(s*aad
' , ids*i  l l ing

Dobbeltfurmat stereobetragter 5x5 cm og 41x101 mm.
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Nu burde systemet vare fardigt, men
alligevel. Der manglede egentlig en stereo-
betragter, hvor man kunne betragte to
enkeltbilleder i fuldt 24x36 format, hojfor-
mat eller bredformat, optaget enten pi fri
hend eller med stereoslade, eller med de
to synkroniserede kameraer, men ner
nu alligevel var i gang, hvorfor si
lave en betragter, der ogsi kunne tage
" Stereorealist" -formatet 41x 101 mm?.
Dette er det internationale format for
billeder optaget med normale stereokame-
raer, som de blev lavet i 1950'erne og
60'erne. Dette viste sig at vare en hard
nsd at knakke, men til sidst lykkedes det
af fe plads til det hele og resultatet er
blevet en dobbelt formatbetragter med fuldt
indstillelige okularer, som kan tage enkelt-
billeder op til 4x4 cm, eller 41x101 mm
rammer med billedbredde op til 30 mm.
Nir man betragter de sidste, som sidder i
en speciel holder, se fig.4, vippes et sat
forsatslinser op foran okularerne, si man
f&r en meget kraftig forstsrrelse. Det var
nodvendigt at designe et meget effektivt
belysningssystem, idet der nu er to 4x4 cm
flader, der skal udlyses. Pi grund af det
store strsmforbrug fra halogenparerne (2,8
v - 0,85 A), var det nsdvendigt at kunne
nojes med 6n pare, og det viste sig at 6t

+

man
ikke
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Stereosoger med vinlcclret ol<kularplade monteret. 45 grader ol<kutarplade. Belysningsapparat og
baragtetforsats til stereosogeren. Ni-cad lader.

U nivers al s t ereofors at s.

spejlende belysningssystem, lavet af hoj-
glansplade, kunne opfylde fordringerne.
Det blev ogse nsdvendigt at lave en udkas-
ter, der ved et tryk pi en knap fir billeder-
ne til at "poppe op", for ni.r man vil vise
4x4 cm lysbilleder, hvor rammen er smal,
mi hele billedet forsvinde ned i betragteren
ved indsetningen.

Ved diasfremsvisning pi larredet bsr
billederne, ifolge ortodoks "stereologi",
v&r monteret si pracist, at det ikke er
nsdvendigt at efterjustere pi projektorens
stilleskruer under forevisningen. Da en
sidan montering er meget besvarlig uden
et specielt monteringsapparat, mitte et
sidant ogsi fremstilles. Apparatet er byg-
get op over et lille lysbord, der er velegnet
til negativ- og positivbedsmmelse af sad-

vanlige negativer og diapositiver op til 4x5
tommer (10x13 cm). Lyskilden er en g
watts SL lysstoflampe (sparepare), der
nasten ikke varmer. Stereomonteringsap-
paratet er lavet som et lig til lysbordet,
monteret med stereobetragter og udskiftelig
lysbilledholder. Mens man betragter bille-
derne i stereo, med rammerne fastholdt i
apparatet, kan man flytte rundt pi delbille-
derne indtil de sidder korrekl i rammerne.
Monteringshpparatet kan bruges til nasten
alle formater, da lysbilledholderne er
udskiftelige:
1) To enkeltbilleder i billedformat op til

4x4 cm, altsi den type der optages med
6t kamera pi stereoslade eller to syn-
kroniserede kameraer.

2) "Realist"-formatet 41x101 ffiffi, altsi
den type billeder man tager med etable-
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Ilcl<c-transponerende stereobetragter, samt dobbeltfurmatbetragteren (med deformater lysbilleder der kan
baragtes).

rede stereokameraer.
3) Transponerede 16x24 mm enkelt dias,

altsi den slags billeder, man fer med
stereoforsats. Nfu den sidste slags skal
monteres, udstyres okularpladen med en
striledeler, som den der sidder i en
normal stereobetragter, her med 4
prismer i stedet for spejle for at fi si
meget plads under betragteren som
muligt, jvf. hvad der er blevet sagt om
at "snyde" lysstri.lerne. Den eneste type
dias monteringsapparat den ikke kan
tage er ikke-transponerende 16x24 mm
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 fast-
legges meget pracist ved optagelsen.
Kun ved optagelser helt tet pi kan der
v&re behov for justering.

Til systemet er yderligere lavet et par smi-
ting: En primitiv betragter til at se stereo-
papirbilleder med f.eks. gamle stereobil-
leder i Objektiv, samt en stereoskinne af
"sving" typen til fuld-format stereobilleder
optaget med 6t kamera. Den har indbygget
lynkobling til stativ og er velegnet til
rejsebrug, da den er lille, let og hurtig at
bruge.

Hermed er spejlrefleksstereosystemet
omsider ferdigt, og sammen med det
tidligere beskrevne Irica system giver det
mulighed for losning af nasten enhver
stereoopgave. Som eksempel pi nogle
specielle opgaver, ud over dt allerede
beskrevne, der kun kan lsses med et kame-
ra pi stereoslade, eller med to synkroni-
serede kameraer, kan naevnes ekstreme
vidvinkeloptagelser, perspektivoprettede
arkitekturoptagelser med shift-objektiv,
absurde stereovirkninger med fiskeojeob-
jektiver samt teleoptagelser med lang
stereobasis. Ogsi disse kan projiceres eller
betragtes med det beskrevne udstyr. Bag
de to stereosystemer ligger en arbejdsind-
sats pi ca. 550 timer fordelt over halvan-
det ir, og der er i ojeblikket ingen faste
planer om yderligere udvidelse, men man
kan jo aldrig vide....
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Peter Lorents Fangels
erindringer 1 8 37- 1 922 .

"Bornene blev efierhdnden tart tit at hietpe med atfile, slibe og polerefor vis ald<ord betaling,, - helefamilienFangel ved det felles arbeidsbord.

Erik Fersling

I det smukt handskrevne manuskript, som
bestir af 93 tatskrevne sider, forteller
fotografen fsrst orn slagtens historie, der-
efter om sin opvekst og oplevelser som
vandrende hindverkssvend gennem Tysk-
land, Qlstng og Schweiz. Et sarligt aisnit
er et stykke dansk fotohistorie. Ved ren-
skrivningen af manuskriptet er bevaret
Fangels egen retskrivning, som sikkert pi
nedskrivningstidspunktet var meget kor-
rekt. Enkelte afuigelser forekomm-er dog -
undtagen m.h.t. tegnsatning og nye afsnit,
som det har varet nsdvendigt at justere pi
grund af manuskriptets meget lange setnin-
ger. (1). Erik Fersling 1990.

Peter L. Fangel

Fsrend jeg gazr videre vil jeg anstille
nogle Betragtninger over hvorledes en
Tilfaldighed kan have Indflydelse paa et
Menneskes Skabne senere i Livet- Som
navnt side 64 leste jeg i bladet "Bund,' at
9"I gik et Extratog til paris, at je! der
ksbte et Stereoskop og 12 Billeder hvortil
kom enkelte fra de Steder jeg senere be-
sogle og da jeg saa var kommet hjem og
med min Fader besogte Familien i Skamby
havde jeg Stereoskopet ffid, hvad der

interesserede dem meget og Fotograf HseE
spurgte om han maatte tage Kopi af Bille_
derne, hvad jeg gerne tillod. De holdt et
Fotografisk Tidsskrift hvori der var en
Afbildning af et amerikansk Stereoskop,
selvfolgelig ovalt, men Chr. Brsns lavede
gt .f^ Mahogni med runde Hjorner og fik
derefter nevnte Stegmann til lt hve n6gle,
hvad han vist ikke har villet fortsette,-thi
pludselig sendte de mig et Stereoskop og
t.1 lq Glas, uden forud at forhsre ori;e!
vilde lave dem, og bad mig lave 11 Apiral
l1ter og angav Betalingen til Z k. pr. Stk.
Sksnt min Savmaskine derved gavnede mig
meget og jeg hangte i med at lave dem
mindst 12 Timer daglig kunde jeg ikke
tjene mere end 1 Kr. 33 Ore diglig; jeg
sendte dem med den Besked at 

-hvis -Oe

vilde have flere lavet saa forlangte ieg 2
Kr. 66 pr. -Stk. 

uden Glas. Det-vildJae
gerne betale for de var meget penere end
Stegmanns, svarede de. Imidlertid havde
de nok ogsaa af Tidsskriftet faaet Anvis-
ning paa at lave Stereoskopbilleder, thi de
lod lave en lukt<et Vogn, med et Hul i
Bunden bagtill 6om en Mand lige kunde
gdfylde saf at der ikke kom fyiinO naar
Vognen benyttedes som Msrkekammer.
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Dengang var de tsrre Plader endnu ikke
opfunden saa hver Plade skulde fsrst pre-
pareres umiddelbart fsr Brugen og strax
fremkaldes, dertil tjente Vognen som de
Y,srte omkring med til Herregaardene, fsrst
paa Fyn senere i Jylland og fotograferede
Stereoskopbilleder, og paa, Bestilling,
ogsaa stsrre Fotografier. Senere fik jeg
flere Glas tilsendt og kobte selv nogle men
lavede ikke flere Apparater som det forste;
Skyderen kunde ikfte tages af Tungen og
hele Apparatet var skruet sammen og hoist
ubekvemt at forsende; de blev da indrettet,
som de endnu er. Hermed var de to kom-
men ind paa at lave Stereoskopbilleder og
jeg paa at lave Stereoskoper, hvad jeg 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? Selvfolgelig har mange andre
Aarsager grebet med ind. Ingen kan derfor
sige at han selv er sin Lykkes Smed.

Nu havde jeg altsaa faaet begyndt at lave
Stereoskoper, men dette vilde ikke viere
muligt, hvis jeg ikke i 1869 havde lavet en
Rundsavmaskine, Sffi godt jeg kunde huske
efter en vi havde i Telegraffabriken, (der
fik jeg den fsrste uge Pegefingeren skaaren
lige til Benet i Rundsaven og den Finger-
ende var i mange Aar efter dsd saasnart
det blev koldQ. I begyndelsen blev Stereo-
skoperne mest et Fyraftensarbejde medens
jeg om Dagen passede andet 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
sagde jeg: "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 Smaadele ind til Bordet og
arbeidede sedvanlig der hele Aften. Naar
saa de mindste Bsrn stod paa Slagbenken,
holdt af en aldre Soster, vilde de gerne
gribe Smaating men jeg sagde blot: N&-e,
saa saa Barnet paa mig og det kunde genta-
ge sig mange gange, men jeg lod det hele
ligge og derved blev Bsrnene vannet til
ikke atror, hvad der ikke vedkom dem, og
jeg havde mange Kasser med Smaadele
staaende aaber,rbart uden at 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 Lor-
ents Fangel, hans familie eller arbejdsredslcaber. Det var
derfor en overrasl<alse, at Middelfart Museum var i besid-
delse af et billede, somforestiller Fangels FOTOVOGN.
Desuden kunne museet supplere med et uddrag af 

", 
erin-

dringsbog: "Minderfra Middefant", slvevet af en nabo,
Marie Suhr. Om fotograf Fangel hedder det bl.a.:
Var deres levevis ejendommelig, var deres opvarmnings-
materiale ligesi, det bestod af spiner, findelt bark, sidst-
nevnte 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 barne-
vogn blev brugt, nAr Fangel drog ud i landet for at fotografe-
re, si havde han fotografrapparutet og anden bagage anbragt
pi denne temmelig antikke barnevogn med trrehjul.
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Udsigt til Sommerlyst i Abenrd. Samling: A.T.M.

Brendehuggere. pd bagsiden er angiva: fotograffamilie pd Loog"torrd.
Samling A.T.M.

I Middelfart var jeg med at oprette en
Industriforening og da der i lgTi var Ud_
stilling 1fjob91!ravn, vedtog Foreningen at
yde et Reisetilskud til et vist antal 

-Med-

lemmer, som .u!d"_ ssge det; jeg sogte og
fik det, men i Stedet for at-rejs, tiT Xii
benhavn,- t_og jeg forst til Hamborg ,ri.l
Prsver af Stereoskoper, som i den Form,
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
? 13 Dusin; den anden 

-har 
vedblivende

faaet indtil han for 3 Aar siden ophavede
Forretningen. Fra Berlin reiste jeg til
Udstillingen i Kjobenhavn hvor jeg-ljd en

Pryve lryge hos Sekreteren, Jensen, han
lglgtg -nogle. I Berlin solgte jeg dern trl 4
Kr. Stk. en Gr91: men daleg d-er samtidig
fik clgt berydeligt billigerJ neOsatte 3efstrax Prisen saa meget, iom Glassene vJ
billigere ogsiur for dem som var bestilt til 4
Kr. for at fremme Omsatningen. (Denne
Nedsattelse kunde jeg vist have sparet, da
der ikke var Konkurrenter, og Obt ninOe
9og. hayt nogen Betydning vd Oe 10.0q0
jeg har lavet, men jdg har-vcret for beske-
den -og selv nu da Arbejdslsn er 3 Gange
saa hsi som dengang er prisen bleven d6n
samme).
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Storetorv i Abenrd. Samling: A.T.M.

Efterhaanden fik j eg Stereoskoperne indfsrt
hos de Handlende her i I-andet og havde
engang ca. 80 Kunder, hvoraf dog de
fleste forsvandt naar jeg ikt<e kom til dem
igen. I Halvfierserne blev der vist slet ikke
indfsrt Stereoskoper til Danmark. Min
omsatning var i mange Aar 3 a 4 Hundre-
de, sjalden mere, men da en stor Del af
Arbejdet stadig blev giort i Fritiden saa
hjalp det os godt ud over de trange Kaar,
og da Bsrnene efterhaanden blev 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 saaledes tjente eller ved at
tage Bypladser maatte ikke bruges, men
settes i Sparekassen; et af dem havde ved
Konfirmationen L20 Kr. staaende. Deri-
mod havde jeg ogsaa Ligkistemagasin;
dengang brugtes Kridtserater til de sorte
Kister, Seraterne lavede Bsrnene og svier-
tede og lakerede dem, en Del deraf blev
ogsaa solgt til andre Snedkere; ved dette
Arbeide fik Bornene hele den Fortjeneste
jeg havde naar jeg solgte Seraterne eller
selv brugte dem. De Penge de tjente der-
ved maatte de bruge efter Behag. Derved
har de fra 8 a 9 Aars Alderen nasten kladt
dem selv, lart at spare og ssrge for dem
selv. Naar jeg nu leverede Stereoskoper til
de Handlende her i Landet, saa manglede
der Billeder og hver Handlende brugte saa
lidt at de ikke kunde indfsre og danske
Billeder var der kun de faa fra Hoeg og
Brons, som jeg havde; saa skaffede jeg

Schweizer Prospekter fia Gabler i Interla-
ken og tyske fra et Firma i Berlin og
overlod dem til de Handlende med en
ringe Fortjeneste. I 1877 leste jeg i Frank-
furter Zeitung, som jeg holdt, at der i
Hamburg var en Masse Glas Stereoskop-
billeder til Salg. Eieren, en jode, havde
forevist dem i Amerika; jeg reiste til Ham-
burg og udsogte 250 Billeder a 1 Mark 50
Pf. og senere 100 mere samt et Revolver-
stereoskop, efter hvilket jeg lavede 24 Stk,
som, da de var fardige blev benyttede til
Forevisning af Billederne omkring i Lan-
det, men det kostede mig for mange Reiser
da jeg havde andet at varetage hjemme. I
Bogense og paa Langeland havde jeg en
glimrende Fortjeneste og intetsteds havde
jeg Underskud, men Fortjenesten har vist
n:Dppe dakket Anskaffelsen. Her var jeg,
som sadvanlig ikke frek nok, havde jeg
havt mere Frekhed til at gsre Reklame
kunde der vere tjent langt mere, thi alle
syntes udmarket om Billederne. Af og til
lsste jeg Kort paa Banen og reiste til Byer-
ne for at afsatte Stereoskoper og nu blev
der mere og mere spurgt: Kan vi ikke faa
danske Billeder? H. Hansen Odense havde
dengang ogsaa begyndt at tage nogle og
han lovede at skaffe nogle faa Numre fra
hver By i Danmarks, men 3 Aar ventede
jeg forgieves derpaa. Da jeg saa i 1887 var
en Rundtur i Jylland til mine Kunder gik
jeg og noterede smukke Partier i Byerne,
men inden, jeg kom hjem var jeg bleven
saa argerlig over det Venten at jeg tankte
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Fisl<crlconer i Gilleleje. Samling: A.T.M.

at jeg maaske selv kunde tage nogle pla-

{rt,- naar jeg kom ud og saa lade Fotogra-
F bgyrqe Resten med at fremkaldJ og
lave Billederne.

Allerede 8 Aar forud i 1879 havde jeg
fundet at vi kunde have det mere rollgt og
bedre naar jeg kastede mig udelukkende
over Stereoskoper og lignende og opgav
almindelig Snedkeri og dermed it trotAe
Folk da megen Tid tabtes ved at betjene
dem med Materialer og desl., men da
Moder brummed hver gang jeg vilde sige
Nei til et Arbejde saa gik der flere Aar {sr
det blev Alvor. Imidlertid havde jeg nu
begyndt med andre Apparater pantoslioper
og andre, hvorfor jeg ikke kunde tenke
paa andet end at tage Pladerne, jeg kendte
jo heller ikke Fremgangsmaaden. ieg vilde
altsaa forsoge om jeg kunde tage Fhder.
Jeg satte et Par acromatiske Glas som jeg
havde i et Apparat hos Sick og dermed iod
i:g ham tage 1 Plade i Atelieret og 1 i
Haven; da de var fremkaldt og kopieret
sagde jeg: Godt! jeg laver mig et Apparat
99 tog strax fat og bestilte samtidig en Bog
"Fremskridtene i Fotografien siden lg79n
men den nyttede mig ikke meget, saa be-
stilte jeg 7, 8, 9 Hefte af "Haandbog i
Fotografi" af Professor Eder i Wien, den
beskriver Fabrikation og Behandling af
Pladerne, altsaa den negative proces. Det
tog lang Tid at faa Apparatet med 12 Dob-
belkassetter ferdig, men samtidig stude-
rede jeg ogsaa Bogen, selv under Arbeidet
gik jeg til Bogen, naar der var noget der

ikke var mig klart; paa den Maade larte
llS mig selv Pladernes Behandling, i visse
Henseender bedre 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
fremkalde Pladerne, forste plad-e tog jeg i
Grimmerhus Have, Louise var meO,- den
odelagde Sick ved Uforsigtighed. Saa var
jeg farst en tur i Kolding, derpaa i Slagel-
se, Sgro og Ringsted, og en fotograf i Sbrs
fremkaldte nogle, s?3 var jeg i Berlin hvor
jeg fik andre Plader, som ieg ru af i man-
q9 Aar, tilbage til Kjobenhavn og en Tur
til Inlland, her lod jeg Fotograf Christen-
sen i Nakskov fremkalde ca. 40 plader,
men kun 6n blev taaletig de andre var siul
og sige ubrugelige; han sagde at de var
overbelyst, men de var jo taget sieblikke-
lig. Nei sagen var at lagde 6 a 8 plader
paa en Gang i en stor Sleal med Fremkal-
delsen, der kunde man umuligt passe dem
alle, iser da Fotog_raferne tog Oplosningen
som til Atelierplader . EfteiBogen indlaa
jeg godt Grunden til Slsringen. Fotografer-
ne fik intet for at fremkalde, men Betaling
for de Plader de lavede derefter. Saa opgui
jeg at tage Plader til, jeg kunde faa fiO tit
selv at experimentere med at fremkalde,
selvfolgelig ventede jeg ingen gode Resul-
tater i Begyndelsen, men det gik bedre end
jeg havde ventet. Jeg tog da pladen No.
159 : Anstalten fra Mosen og vilde selv
fremkalde {e1 ho_s Sick; da jeg saa heldte
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Chrome & Goldschmidts vevefabrik i Horsens. Samling: Andreas T. Msrch.

Jernvitnol i Vadsken tog 1eg kun halvt,
men Sick var lige ved at vilde helde Fla-
sken over og sagde: "De skal skam ha'
mere i" nei, lad mig nu prwe med det
fsrst sagde jeg, og fik en dejlig klar Plade,
Dagen efter tog jeg Marsvinene ved Tegl-
gaard og Pladerne blev saa udmarkede
som det kunde snskes. Fra den Tid har
jeg, kun en G*9, da jeg var indesneet i
Ringe og til Tidsfordriv vilde fremkalde
hos Fotografen, Broder til Hansen i Oden-
S€, ladet ham fremkalde den forste, som
han odelagde totalt, derefter fortsatte jeg
selv med et godt Resultat. Selvfolgelig har
jeg ogsaa odelagt Plader, men da jeg kend-
te 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 fremkaldte Plader hos ham
og han havde set min Behandling, sagde:
"Det skal nok gaa sert til, hvis en Plade
skal blive ubrugelig for Dig".

Fotograferne lavede stadig Billederne, men
om jeg havde nok saa klare Plader saa fik
jeg dog gra Billeder, skulle jeg selv til at
indsrre mig i at lave Billeder saa maatte jeg
opgive Pantoskoper og deslige. Saa bestilte
jeg 12. Hefte af Eders Bog, som beskriver
den positive Proces som jeg studerede og
sagde Stop til at lade andre kopiere, men
tog selv fat og fik Laura, som tjente i
Ryslinge hjem til Hjalp. Saa krydsede jeg
Landet igennem flere Gange var ogsaa i
Christiania og Slesvig at tage Plader, saa

jeg naaede over 7.100 Numre, hvoraf der
er mange som 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 syntes godt om Partiet, saa kunde jeg,
ligesom Amator, nok tillade mig at tage
dem til min egen Fornsielse og dog har
mange af disse varet mere gangbare end
andre, som jeg var nodsaget til at tage, for
at have noget fra Stedet, saa er der tillige
det at hvis jeg f.E. tog 10 Plader ved en
Herregaard, men godt kunde nsies med 5
saa traffer der dem som vil have alle 10;
desuden tenkte jeg altid: hellere en Plade
for mange end en for lidt, naar jeg er paa
Stedet, da muligt nogle stykker kunde
mislykkes hvad dog sjalden skete.

Pladernes antal vilde heller ikke v:pre naaet
saa hsit hvis jeg ikke ved Aarhundrede
Skiftet havde faaet en Kunde i Amerika.
C.C. I-ange en Ssn fra Gaarden Flintholm
pr. Stenstrup. Han havde reist her hjemme
som Agent, fsrst en Grosserer i Odense,
senere for 2 Forsikringsselskaber og skul-
de, efter hvad jeg har hsr| v&re en ud-
market Forretningsmand som ved sin
noble Figur og sin tiltalende Optraden
nasten var uimodstaaelig. Men 6n Feil
havde han at vipre hengiven til Spil og at
det ikke har varet Smaapenge ses deraf, at
hans Spillegrcld naaede 80.000 Kroner,

hans Fader afuiklede, (selvfolgelig

{ytO0 giorde ham arvelss og tvang
som
ikke
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ham trl at reise til Amerika; hans Kone og
Bsrn blev tilbage og underholdtes af Fami-
lien. Lange skrev til Hoteller rundt i Dan-
mark hvor han havde boet og spurgte om
der i Byen var en Fotograf som tog Stereo-
skopbilleder, i saa Fald bad han give ham
Brevet for at komme i Forbindelse med
ham. Jeg fik 3 af Brevene tilsendt; fra
Veile, Horsens og her. Det var heldigt for
ham at faa det hele samlet et Sted. Skulde
han have samlet Bestillinger derovre og saa
bestille nogle faa i hver By vilde han inart
vipre l<srt i Staa, da ikke alle er lige praci-
se med at levere det bestilte. I Kolding
havde en Fotograf faaet hans Brev o!
forhsrte hos mig om prisen paa Billeder til
Udfsrsel og jeg svarede ham, at hvis det
yar lil Lange, saa nyttede det ikke, da jeg
havde givet ham Tilbud, men han gav 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 han betingede sig en Maa-
neds Kredit for 2 Gros og bestilte strax
dette Tal; da han tog saa mange paa en
9*g satte jeg Prisen ned til 40 Kr. pr.
Gros ca. 2 Ore Nedsattelse pr Stk. og fik
2ll2 Gros altsaa for 100 Kroner; jeg mente
at maatte vove dette fbr om der kunne
blive Afsetning; men der kom ingen penge
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 Bille-
der for de Penge han sender; naste Foraar
fik han igen lidt, men fsrst i April 1901
syntes der at komme Fart i Forretningen
og jeg satte da 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, som jeg forudsat-
te at maatte faa til Slut, jeg noterede For-
hsielsen serlig i en Bog og da den lsb hsit
glv jeg ham af og til Prsvebilleder af ny
lla{er gratis, men jeg noterede dem (u.i
Forhsielsen) til fuld Pris, saa et Aar love-
de jeg ham 10 Kr. Premie, naar han naae-
de 4,000 Billeder og 10 Kr. for hvert
1,000 mere, han naaede 9,600 og fik 66
5r. i Pramie, saa nedsatte jeg prisen med
5 Slre for de Billeder, han havde faaet
mindst 20 Gange, men det kunde altsam-
men ikke forslaa; Forhsielsen udgiorde
dog tilsidst 4 a 500 Kr. mere end alt det
gratis og Premier og mit Tilgodehavende
endte med 130 Kr. som var godt dekket,

han fik ialt 46 a 47 Tusinde og betalte over
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 senere blev irt oiO-
nej sgledes, at han tog Bestiltinger efter
mine Fo{egnelser, som han saa seidte mig
merket la, lb, lc og saaledes fik han hver
Mands Bestillinq foqsynet med Market og
senere afleverede. Hvilket Arbeide vildb
han ikfte havt hvis han skulde vente O"
bestilte fra mange Fotografer og selv sor_
tere dem? I Oktober l9l0 forJvandt han
plu{9l_ig, sandsynligvis er han dd, thi d;;
laa 800 bestilte Billeder pakket som han
kun havde at 1!9vere og hive en Fortjene-
ste paa over 200 Kr., det havde han-ikke
b9"t ligge om han levede; desuden var
Efteraaret den bedste Forretningstid, hvor-
for jeg havde lavet ca. 1g00 if O! mesr
gangbareste Billeder ferdig, for ikke at
komme i Forlegenhed, naar de msrke
Dage kom, men jeg brandte inde med dem
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 taknemmelig Erindring
om ham, som de har at takke for Halv-
delen af hvad de faar efter deres Foraldre.
Efter Langes Forsvinden er min Forretning
omtrent gaaet i Staa, thi i hans Tid giorde
jeg ingen Anstrengelser for Afsetning og
nu da der er kommen andre Ting 

-som

Amatsrer og Biografer der hammer Afsat-
ningen vil det nappe lsnne sig at gffie
noget i den Retning.

NOTER:

(1) I temanummeret "STEREOSKOPI",
Objektiv nr. 38. S. 66-69.1987, presente-
rede Erik Fersling en bemerkelsesvardig
fotograf i dansk fotohistorie. Ligkistesned-
ker stereoskop- og billedfabritcant peter
Lorents Fangel samt et uddrag af dennes
erindringer. Det mest interessante afsnit i
Fangels erindringer bringes her i sin hel-
hed.
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Boganmeldelser.
T R Y H A V E

T o l o v o o . t o

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.
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Mag. art. Ida Haugsted, forfatter til tema-
nummeret "Lysets Spor" (1989) har i anled-
ning af Tivolis 150 irs jubilieum skrevet en
historisk-leksikal bog om havens arkitekto-
niske udvikling, med udgangspunkt i Tivo-
lis fsrstearkitekt H.C. Stilling. Med den
poetiske titel "Tryllehaven Tivoli" bliver
man forventningsfuld opstemt -og sandelig
ikke skuffet. Ida tager laseren ved hinden,
man fsres fra sted til sted, alt medens de
faglige, historiske og anekdotiske beretnin-
ger bliver fortalt i et stemningsfuldt, uhojti-
deligt og ordrigt sprog. Et tidskrevende re-
searchsarbejde er fundamentet for denne, til
tider utrolig detaljerede beskrivelse af ste-
ders opkomst, funktion og hvorledes det
blev modtaget, anvendt og kommenteret.
Som bekendt er fotografiet (daguerreotypi-
et) kun fa fu eldre en Tivoli. Porten til Ti-
voli blev ibnet den 15. august 1843, og al-
lerede den 5. september ibnede det fsrste
daguerreotypi-atelier i Basarbygningen s for-
retning nr. 9. Dette fotohistorisk betydelige
afsnit i bogen er en viderebearbejdning af
kendte oplysninger, bl.a. fra Bjorn Ochs-

ners hend. Det er dog lykkedes Ida Haug-
sted at supplere med nye. Vi far bl.a. at vi-
de at komponisten H.C. Lundbye har kom-
poneret en melodi med teksten "Daguerreo-
typi-Galop" opfort i Koncertsalen. Dette af-
snit i bogen vil vi vende tilbage til i 1994.
Bogen beskriver det oprindelige Tivoli. De
over 100 fotografier, skitser og tegninger
viser de stilling'ske pavilloner og de mange
forlystelser. Arkitekt H.C. Stillings gulma-
lede trearkitektur blev kaldt "tivoli-stil" og
blev indbegrebet af Guldalderens kobenhav-
ner-tivoli. En boggave som enhver jule-
mand med glede vil placere til HAM eller
HENDE under juletreet!
TRYLLEHAVEN TMLI er smukt illu-
streret, i usedvanlig grafisk opsatning af
Thora Fisker. 243 sider, format 2Ix25 cm
stift bind. Veldisponeret kapitelinddeling
samt fyldestgffiende register- og noteappa-
rat.
Museum Tusculanums Forlag.
Ksbenhavns Universitet 1993.
rsBN 87 7289 238 2.
Pris kr. 250,00. Flemming Berendt
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ErikNorgaard

W
WILLIJI'TSEN

En dejlig billedbog
- men mysteriet om Mary Willumsen

- UOPKLARET!

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.

Artdrew Daneman
Erik Norgaard har sammensat en flot billed-
bog om fotografen Mary Willumsens foto-
grafiske virke (1). Den prasenterer et bredt
udsnit af hendes bedste billeder. Man kunne
muligvis havde sparet det flotte 4-farvetryk
pi omslaget, til fordel for bogens ovrige
tryksider med f.eks. duotone tryk, eller lak
pi de sorte sider, som nemt bliver snavse-
de. Bogen er nydelig at se pi og i stil med
hans wr:ge boger. Der er dog visse pro-
blemer pi tekstsiden, som laserne miske
iktce umiddelbart opdager. Ofte glemmer
Erik Norgaard at forklare, hvornir han
getter sig frem til sine konklusioner ('dig-
ter historien"). Det mest ibenbare eksempel
er, ni.r han skriver om Mary Willumsen og
Emil Ebbesens sikaldte "samarbejde". Jrg
har selv forsket omhyggeligt pi dette om-
ride. Desverre er der ikke nogen nojagttg
forklaring pe, hvorfor disse to fotografers
billeder ligner hinanden si meget. Af tre
mulige forklaringer er der ingen konkrete
beviser i nogen af dem. For mig at se ville
de1 sandsynligste losning vare, at Mary
Willumsen var fotografen bag samtlige
billeder, men det kan iltce bevises pi nu-
varende tidspunkt. Selvfslgelig er et sam-
arbejde en anden forklaring, men her findes
der heller intet bevis!
Fotograf Emil Ebbesen fortalte under sin
afhorrng hos poljtiet, at HAN var fotogra-
fen bag alle de Arhusianske billeder, slvel
dem fra Marselisborg skov og strand, samt
badeanstalterne i Arhus, og fra sssteren
Ebbas lejlighed. Han nievner IKKE Mary
Willumsen i sagen, som Norgaard ogse
fortaller, og politiet tog ham ph, ordet.
Indtil videre mi vi antage det samme, fordi

intet tyder pt, at de kendte hinanden pn
noget tidspunkt. Og nfu man ved dette,
hvorfor bruger man si et fotografi pi bo-
gens omslag, som lige si godt kan varet
optaget af Emil Ebbesen som af Mary Wil-
lumsen? I virkeligheden er det eneste, man
kan sige med sikkerhed, at billederne fra
Helgoland og en serie fra en ukendt sand-
klit, er optaget af Mary Willumsen. La-
seren bsr vide, at der er tale om SpEKU-
LATION, og ikke FAKTA.

En anden opdigtet historie finder vi pi side
27: "En dag i sommeren I9l9 fandt et Vir-
gilia-medlem et "utugtigt" postkort af en
badepige i Scala-Kiosken i Ksbenhavn. Ki-
oskejeren, Hr. Brix, oplyste, at kortet stam-
mede fra H. Andersen-Ebbesens forlag i
Arhus". Forklaringen skulle vipre den,-at
politiet havde besogt Hans Andersen-Ebbe-
sen, men blev henvist til ssnnen. Siledes
skete det ikke. Kendsgerningen er, at den
14. juni l9I9 Hagede en ukendt person W.
Culmsee til politiet i Ksbenhavn over, at
" Aza" foto der forhandlede utugtige post-
kort. Tre fotografer blev nevnt i den Op-
RINDELIGE politirapport, herunder Emil
Andersen-Ebbesen, I'auntz Einer Nielsen
og Hans Rudolf Olsen. Den l. juli I9I9
blev Ernil Ebbesen afhsrt af politiet i Arhus
og kunne have navnt Brix som kober, men
da Brix dsde allerede den 17. december
1918 af Den Spanske Syge, er det meget
tvivlsomt, at han har oplyst noget som tretst
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
baseret pi oplysninger, som jeg presentere-
de i bladet Samvirke nr.10 1991, men som
senere viste sig at vicre ukorrekte. Fsrst
lTng" efter artiHen i Samvirke og Erik
Norgaards bog var fardigtrykt, kom jeg pi
sporet af den rigtrge Mary Willumsen.
Nir dette er sagt, bsr det ogsi siges at Erik
Norgaards bog er fyldt med dejlige, sensu-
elle optagels'er, som pi alle mideivil glade
det publikum, som vardsatter dejlige da-
mer, hvadenten de er fotograferet afn{ary
Willumsen eller Emil Ebbesen! En frir
julegave til den fotointeresserede!

N o f e :
1  .  O b j  t  .  n r .  4 9 / 9 0 .  S .  5 0 - 5 9 .
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Undertegnecle Mary Willumsen, fadtNielsen, erklarer herved, at jeg for at undgaa
Tiltale og Straf er villig til at efterkomme ethvert Paaiug, der maatte blive givet mig
af Mynclighederne med Hensyn til Tilvirkningen af Fotografier af Badescener m.v.

Mary Willumsens irklrering til politiet den 3. februar 1922, hvori hun erklrerer at
ville eft erl<omme myndighedernes anstrendighedslvav.

(1) Et Mary Willumsens postkort fra Helgoland, udgivet i 1918 af Pacht & Krone, bMe med og
uden fotografens navn. Samling: Det kgl. Bibliotek.

(2) En variation til nr.I, muligvis a fidligereforsog, "pudset" op til udgivelse. Darc er uden
navn, men samme sted, stil og materiale som de owige M.W. billeder. Samling: Andrevv Daneman.
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(3) Et af de postl<ortfra Marselisborg Slcov, som Emil Ebbesenforklarer politia var hans produla.
Den utrolig sammenfoldende l<ompositionsl<yldes muligvis et samarbejde, eller et plagiatfraEbbe-
sens side. Det er ogsd muligt, at Mary Willumsen er fotografen til sarntlige optagelser, men der
.firrdes ingen beviser pd nogen af de tre forklaringer! Samling: Michael Fomitz.

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

(5) Her ser vi en ulccndt fotograf takte det samme motiv, nden mistanlcc om, at det htnne v6ere
optaget af Mary Willumsen. Samling: Michael Fomitz.
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"Camera Maintenance & Repair, a
Comprehensive, fully Illustrated
Guide" by Thomas Tomosy.

F. Berendt

Elsker du kameraer, elsker du at servicere
dem, eller miske endda reparere dem - si
er denne bog sagen. Pi 172 sider, ffid illu-
strationer, bliver du med kyndig hend fort
ind i mekanismens "gider" og "krinkelkro-
ge" - plus instruktion og vejledning i, hvor-
ledes du slipper godt fra det. I fire afsnit
fir man besked om:

1. Hvad man skal, eller ikke skal
2. Rensning af objektivet og de adlere dele
3. Hvorledes man fir fat i reservedele
4. Test af reparationen uden instrumenter
5. Simpel fejlfinding
6. Testinstrumenter man selv kan lave

Det lyder utroligt, men selv uden brug af
en skruetrekil<er fortaller forfatteren oS,
hvorledes du kan klare problemerne. Gamle
og nye kameraers "indvolde" bliver analy-
seret, lukker, filmtransport o.s.v. alt bliver
gennemgi.et punkt for punkt. Denne bog
bsr ksbes af enhver fotografika-samler,
som onsker, at den gamle mekanik skal fun-
gere.
Skriv til:
Amherst Media, Inc., 418 Homecrest Dri-
ve, Amherst, NY 14226. USA.
Tlf/fax 716-874-4450.
Pris US 24,95.

Katalog

"Mus@t for Fotokunst", Brandts Kladefa-
brik, udsendte i juni maned sit kvartirlige
tidsskrift, Katalog nr.4, juni 1993. Sacl-
vanligvis beskeftiger man sig med avance-
ret billedbeskrivelse- og analyse, men her
er der nasten tale om et temanummer om-
handlende den svenske fotograf (slcygge-
fangeren), John Anderson, (se Objektitnr.
59. S.54). Artiklerne: "Et historisk tilbage-
blik", uEn svensk fotograf blandt Siouxin-
dianere", .' 100 ir senere", og "skyggebil-
le{er", skrevet af Vagn Lundby er kun lidt
af bladets indhold - suppleret med billeder
fra udstillingen, som samtidigt vises i bil-
ledgalleriet. Et ualmindeligt smukt hefte
om et tragisk kapitel i menneskehedens en-
delsse rakke af blodige etniske udrensnin-
Ber._ 64 sider i ypperste layout og tryk.
Kr.75,- incl. porto.

Redaktionens julegave til vore damer! Kon-
gelig hoffotograf Peter Elfelt optog dette
flotte billede af en flot mand i 1905. Man-
den var Jens Peter Mtiller. En herre, som
gik ind for alt, hvad der er sundt og godt:
afspending, nudisme, renlighed, grQtn kost,
evig ungdom - og fri sex og prinvention fsr
egteskabet. Det sidste skrev han om i
Ksnsmoral og Livslykke, som blev en best-
seller. I 1903 var han i wngt blevet kiret
til dansk skonhedskonge. Den fsrste sksn-
hedskonkurrence herhjemme var nemlig for
mend.

-* F,S SAM44.
Y)' &c0, '41

FOTO-KATAIOG
1921

H A N D -
UND

P R T , I S B U C H

Kun for damer!

o54



"To veninder pd tandem af safety-typen. Med stovler og pludderbulcser og strdhat er de meget
comnrc-il.-faut kledt, 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-Jensen i 1892. Samting: Det kgt.
Bibliotek.

Postbudet oveff&kker altid kuverten fra for-
laget Palle Fogtdal med en vis vardighed.
Det gor han klogt i - man tiler ikke iesel-
arer eller lignende. For 100 ar siden fik
Ksbenhavn et vokskabinet, som indeholdt et
redselskabinet, til glede for den indre svi-
nehund, men ogse en tro kopi af Caf€ 6
Porta pi hjornet af Kongens Nytorv og Lil-
le Kongensgade. Overst oppe havde foto-
graf frsken Thora Hallager (1821-1884) sit
atelier, men var ogsi H.C. Andersens vart-
inde fra 1866-69. I stuen li kafeen, ph, for-
ste sal en restaurant, pi tredie boede en la-
ge. Herom skriver digteren: "Man ser alt-
saa, at jeg har Mad og Drikke nar ved, at
jeg ikke kan savne Selskab, at jeg ikke dsr
uden Lngehja,lp, og at Fotografen kan be-
vare mit Billede for Fremtiden, det er jo at
viere godt stillet".

Aprilnummeret indeholdt endnu et flot bil-
lede af Sofus Juncker-Jensen. Et ovalt hend-
koloreret fotografi visende to cyklende da-
mer fra 1892. S.J.J. har villet forevige dis-
se dristige veninder, idet Illustreret Tidende
gsr opmerksom pi, at "De tohjulede trafi-
kanter udgor en fare for sikkerheden, bor
der indfsres forbud mod cykler?" Vi op-
lever fodboldspillets start i Danmark, elek-
tricitetens magiske kraft, "Vi Sejle op ad
ien", nipsenile til leg og pynt, men ogsi
hovedstadens fattigste i byens baggarde,
som bedsteborgeren romantiserede og Fritz
Bentzen pn sine postkort betegnede "Det
maleriske gamle Ksbenhavn" - "Det er gan-
ske vist", at Illustreret Tidende byder pi
lidt af hvert, et kalejdoskop af oplwelser
for den billedglade!
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Memento mori
Svend Nielsen
FAG-FOTO

Flemming Berendt

FAG-FOTO's mangeirige indehaver, foto-
handler Svend Nielsen, dsde den 28. august
1993. Et langt og ofte sygdomspreget liv
fik pludselig en ende. Det hele begyndte for
godt 25 ar siden. Den 22. marts 1966 var
den officielle ibningsdato for FAG-FOTO,
dengang med adressen Livjagergade pi Os-
terbro. FAG-FOTO var ikke den fsrste for-
retning, som specialiserede sig i brugte fo-
tografiapparater og fotografika, men det
blev igennem nasten en menneskealder den
fsrende pfl omridet. Som navnet antyder
med speciale i forhandling af fagfotografer-
nes udtjente, eller blot lidt umoderne ud-
styr. Svend Nielsen havde ogsi interesse
for det fotohistoriske - han var blandt de
fsrste medlemmer af Dansk Fotohistorisk
Selskab i 1975, og da Objektiv blev for-
vandlet fra "losbladsstadiet" til et tidsskrift,
var Svend den fsrste til at yde okonomisk
ststte med sin forretningsreklame. Nir be-
varingverdige genstande dukftede op, blev
Danmarks Fotomuseum orienteret. FAG-
FOTO blev for mange amatsrfotografer ste-
det, hvor det var muligt at erhverve sig et
kamera eller andet udstyr til en overkom-
melig pris. Man skal huske pi, at fotografi-
apparater og udstyr var forholdsvis kostbart
til langt op i 1980'erne.

Svend Nielsen og hans kone Inger ksrte et
sjeldent synkroniseret parlob. Svends enor-
me faglige viden og Ingers skonomiske sans
gjorde, at forretningen efterhinden fik op-
bygget et legendarisk lager af fotografika.
Hvad man ikke hittede den ene gmg, var
miske at finde den naste. Trods Svend
Nielsens stadige kamp mod sine lungers
svigtende kapacitet, opniede han at se sin
forretning blomstre og kunne i 1991 fejre
25 irs forretnings jubilieum. Et kapitel i
"brugt-genrens" historie er nu til ende. I
skrivende stund er det uvist, hvad som skal
ske. Vi er mange, som med stor glede har
stiet foran FAG-FOTO's vinduer og trykket
snuden flad - lige si mange vil savne
Svend's imsdekommende og altid venlige
handlemide.

Mogens von Haven

Jeg har altid elsket byens gode foto-mar-
skandisere, fra Jens Rolighed til Jyden, pla-
tan, Bingo, Centrum Foto etc - og Svend
Nielsen. Den sidstnavnte har i 1993 forladt
denne verden og vil blive savnet. Lad en
gammel ven riste en nrne...

I vore dage er det slet ikke pant at kalde
dem marskandisere. Med Dansk Fotohisto-
risk Selskab oprettelse er de blevet forfrem-
met til foto-antikvitetshandlere!. Enhver ks-
ber af dyrt fotoudstyr i dagens Danmark
bsr vide, at i samme ojeblik han barer in-
vesteringen over butikkens dsrtarskel falder
vardien med 50%. Efter fe er er det "heb-
lsst foreldet". Sa kommer perioden, hvor
bedstefars gamle kukkasse er overflodigtru-
gelse, som arvingerne hanligt smider pi
lossepladsen. Gemmes det gode apparatur i
100 ar er det blevet til uvurderlige kleno-
dier!

56



Ksb og salg af brugt fototilbe hw er bide
kunst og en tillidssag for sivel ksber som
salger. Svend Nielsen har jeg kendt fra han
som novice beskedent ibnede i Livjagerga_
de pi Osterbro og videre til Fag-F5to"pa
fre{eriksberg Alle. En hadersmand, so^m
havde niese for at ksbe det rigtige til en bil_
lig penge, men han solgte sanOetig ogs6
krammet i fineste stand til rimelige 

-prislr.

At blive snydt var utenkeligt. feg veO at
begge parter altid gjorde en reef handel.
Man kikkede altid pi hans butik, 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
Svend ville gerne snakke om vind og vejr -
og ting, han havde ksbt og ikke-kunne
dromme om at selge. Det skal nok vise sig,
at Svend bliver 6n af de sidste agte moh-i_
kanere i den branche. Hans ssde 5g Hge si
$:nr]igt hjelpsomme fru Inger vit o{ tan
ikke fortsatte shoppen.
,iBres de som ipres bsr. ... O

25 f,rs jubilreum
Lolcalhistorisk arkiv for Fredensborg-Humlebsk l<ommune, trofast medlem af von selslcab, fejrer i dr 2sdrs iubil'aum. I den anledning har man under mottoet: "FIND DINE nooonn,, presenteret sig selv pdFredensborg Messen den 25-26 september. Arkivet omfaner 25.m fuigrafier, heraf mangeoriginalbilleder optaget af Peter Elfelt. 10o hytdemeter arkivalier, avisudklrp, piot-ot-ller, landport oglydbdnd 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<ke blot til tiden, men 3 gqnge om dagen1t1. samttng: Lokalhistorisk samling.

Foto: Per Ask Nielsen.
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Hammerslag kT. 2.5n,0O plus det lose!

Lofiag den 16. oktober begyndte
fsrste offentlige auktion over fotografika.
Efter mange mineders intens annoncering i
de ksbenhavnske dag- og forstadsblade var
antallet af fotografiske effekter kommet op
pi ca. 500 numre. Det udsendte katalog var
fremstillet med "soster" hend - et fremmade
ved eftersynet var tilrideligt. Pe slaget
10:00 begyndte auktionarius at svinge ham-
meren. Hammerslag og bud floj igennem
luften, si man nasten blev stakindet. Gode
ting blev solgt til lave og moderate priser,
medens de bedre af slagsen fik pane bud.
Et mahognikamera merket "Leschner, Wi-
en, fik hammerslag ved kr. 1.100,00. Et
magasinkamera mrk. Hasselblad Svenska
Express rog for kr. 1.000,00. De fleste ap-
parater af market I-elca gik pi udenland-
ske, d.v.s. tyske, bud - til gode priser. Stil-
heden senkede sig over de ca. 130 frem-
msdte labere, da fremviseren prasenterede
et originalt "Nellersd-kamera" nr. L96.
Buddene lsd, 500, 1.000, 1.500 for at slut-
te pi 2.500.00 solgt til en dansk ksber.
Hurra for det! Ud over en miengde "rode-
kasser", som skaber glede i de smi hjem,
fik auktionarius ogsi afsat en flot Fangel
stereobetragter, et Bavaria Laterna Magica,
begge til rimelige priser, alle belsbene til-
lagges saler og moms. Efter adskillige ti-
mers herdt arbejde begyndte mat- og trat-
heden at melde sig, men ved afslutningen
kunne auktionshuset melde nasten udsolgt.
Okonomisk har det fsrste danske auktions-
salg over fotografika varet en ubetinget
succes. Fortsattelse folger...

Frederiksberg Auktionshus selger
fotografika

Auhionarius Hans Hedegaard hdbede pd 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

FREDERIKSBERG AOKTIONSHU S
Pile All€ 15 - 2000 Frederiksberg

Tlf.: 33 25 50 22 - Fax:33 25 06 22
Hverdage 12.00 - 17.00 - tirsdag lukket.

SAMLER.
DILLEN
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Contax III kamera pf, havets
bund i 48 f,r!

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

Danmarks Fotomuseum kunne i dagene fra
5-2I. november udstille et fotografisk kle-
nodie hvis opholdssted de sidste 48 fu mi
betragtes som usadvanligt. Kameraet, en
Contax III, blev fundet i den tyske ubid U
534 fra Den Anden VerdensHg, som blev
sanket ved Anholt i 1945, og nu er blev
hevet. Apparatet H i sin beredskabstaske
og trods de mange ir i salffand er det tyske
kvalitetsprodukt ikke helt gtet til grunde.
Det var nsdvendigt at udstille kameraet un-
der vand, for at forsinke yderligere korro-
sion. Muligvis skal apparatet konserveres i
Hirtshals, hvor U 534 forelobig ligger.

Der er tale om et CONTAX III, som kom
pi markedet i 1936 - et af de fsrste kame-
raer forsynet med indbygget fotoelektrisk
belysningsmiler. Apparatets nummer er:
M. 36.349, med et Zeiss Sonnar objektiv
l:215 cm nr. 2.683.565. Begge dele frem-
stillet i 1941.

I 1930'erne blev specielt to kameramarker
regnet for de ypperligste. Det var LEICA
og CONTAX. Den fsrste Leica kom i
L925, og Contax i 1932. Det "forliste" ka-
mera kostede i 1942 kr. 1.455,00. Denne
pris bor sammenholdes ffid, at den gen-
nemsnitlige timelsn for en faglert arbejder
var kr. 2,06!

o

A - B - C - D
Desverre har enkelte medlemmer svprt ved at de-
finere begrebet: ET KAwIERAS TILSTAI{D.
Medlemmer,der snsker at byde ved formidlings-
salget, har KRAV pi at tilstandbetegnelsen pi den
fremsendte formidlingssalgsliste er si korrekt som
muligt.
Folgende tilstandsbetegnelser anvendes :
A : som try, B : god stand, C = tydeli$
brugtrD-df l r l igstand.
Anfsr tillige, om genstanden er defekt eller dele
mangler' ffi5il31;rir'H|ll"3r,r^r, DELE
Anmelderen ,, sdit ll,Ti,x'iiEliJ;, at oplysning-
erne er korrekte. Minimumspris kan anfsres - dog
mindst kr. 1ffi,-. Formidlingssalgsvarerne salges
som beset, D.F.S. pitager sig INTET ANSVAR
for eventuelle fejl eller mangler ved effekterne og
i tilstandsbetegnelsen.
Herudover de srdvanlige salgsbetingelser, se
FORMIDLINGSSALGSLISTEN.

Bestyrelsen gsr opmerksom pA at gentagne brud
pi disse regler kan medfsre udelukkelse fra for-
midlingssalget!
5 9



Sukkertoppen

Ved hver montre var opstillet en planche som i lcorthed fortalte periodens fotohistorie. Ca. 10O

fotografiapparater deldccde amatorfotografens periode frr* til 1980. I baggrunden Danmarlcs

F ot omus e ums 3 -delt e ud"st illi ng s s t ander med bro churer.

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

Trods store arrangementsmessige besvaer-
ligheder lykkedes det Flemming Berendt at
fi Danmarks Fotomuseums og Dansk Foto-
historisk Selskabs deltagelse i den maned-
lange udstilling i kulturcentret S ukkertoppen
fardig til tiden. Pe ibningsdagen msdte en
lille trofast skare af vore medlemmer op for
at beundre de ca. 1oo stk. amatsrfotografi-
apparater, samt det store panoramabillede af

Kgs. Nytorv anno t8g7|Museumsleder Sig-
fred Lsrrstad havde brugt adskillige uger pi
at skrive de instruktive skilte til hvert ka-
mera, som var opstillet pfl kyndig vis. No-
gen publikumssucces blev det neppe, 6rsa-
gen var ilfte mangel pi god vilje, men sna-
rere mangel pi okonomiske midler til rekla-
me m.m. Vi hiber pi bedre styring neste
gang.
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Museumnsklemcdfle B
' 16mm

Sigfred Lsvstad
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DANIIIARKS
FOTOMUSEUM
Mttwunugadc 28, 7 400 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 & Zeut-
hen (l). Men nesten sidelsb€nde med udvikling af W filmfremviseren, var et
lignende produkt under forberedelse et andet sted i landet. Firmaet Belgisk Im-
port 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 frr-
dig 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 eksem-
plarer. Det ene har nr. L72. PL det andet er det indrammede nummerfelt ikke
blevet udfyldt. Noget tyder pL at nummereringen er plbegyndt ved loo. Firma-
et 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.



Msdereferut
Marts-msdet.
Minolta'& Canon, hvem kender iktce disse
kvalitetsprodukter. Siledes har det ikke al-
tid varet. Poul Westheimer fortalte indgi-
ende om sit firma og om de startvanskelig-
heder, der var forbundet med produkternes
markedsforing. En spendende og levende
beretning, som de mange fremmsdtelyttede
intenst til. To 16 mm film fra tiden illu-
strerede det talte ord. Westheimer besvare-
de mange spsrgsmil fra det videbegerlige
publikum. Aftenen afsluttede med udbyd-
ning af lidt "skrot".
Tak til Poul Westheimer!

September-msdet.
Aftenens foredragsholder, Peter Haagen,
mitte desvarre melde afbud. En hasteind-
kaldt substitut, Andrew Daneman, overtog
med bravour at fortalle om visitkortfotogra-
fiets historie med supplerende lysbilleder.
Danemans store viden og interesse for foto-
grafier kom tydeligt til orde i hans mange
smi detaljer omkring visitkortfotografiets
mangfoldighed. Et usedvanlig stort frem-
medre (@) giorde aftenen til en ubetinget
succes. Etparti "skrot" nsd samme skabne.
TAK til Andrew Daneman som rednings-
mand!

Loppemarkedet,
lordag den 2. oktober.

Arets loppemarked 1993 - var ikke noget at
prale af. Enten havde medlemmerne glemt
datoen - fremmsdet var under gennemsnit
(44) - hvilket vi er opmarksom pi - men
det er ogse ved at tynde ud i rariteterne!
Stort set alt, som vi har set 28 gange fwr,
var opstillet til forhibningsfuldt salg. Salget
gik tregt men efterhinden kunne man m&r-
ke at kobelysten steg, man ville have et el-
ler andet med sig hjem. Hyggeligt samvar
og felles diskussion har ogsi sin vardi. Et
lyspunkt; redaktorem fandt et meget sjal-

'Dit og Dat(
dent tysk humoristisk skrift om fotografiens
kvaler i de "gode gamle dage" - les Objek-
tiv i t9941

Oktober-modet.

Jacob Lautrup, fagfotograf pi Grsnlands
geologiske undersogelse (GGU) havde pi
Geologisk Museum lint en serie gamle dia-
positiver (s/h 8x8 cm) som blev fremvist pi
en moderniseret "oldsag" af en fremviser.
Billederne viste os det storsliede og smukke
Grsnland pi en tid hvor alt endnu var uspo-
leret. Isbjorne, isgrotter, is{elde - her var
det hele. Jacob Lautrup fortalte smi anek-
doter om fortidens forskere og deres ger-
ninger pi den store s. Anden afdeling be-
stod af fremvisning af to 16 mm farvefilm
fra slutningen af 1950'erne. Optagelserne
viste forskere i ferd med at kortlagge og
undersoge mulighederne for udnyttelse af
de gronlandske mineraler. Fint og span-
dende. TAK til foredragsholderen. Afslut-
ning: mere "skrot".

Kaj Kempel

Randbsldal kro har desv&rre mittet dreje
noglen offi, hvilket indebar, at det arlige
jyllandstref mitte aflroldes pi Daugaard
kro. Ca. 60 medlemmer deltog og medbrag-
te diverse "loppesager", som skiftede ejer-
mend, mere eller mindre. Formidlingssal-
get blev afuiklet efter den sadvanlige re-
cept. Jan Klinksgaard svingede hammeren
flittigt og budene indbragte kr. 16.300,00!
Blandt de mange gode sager var, efter si-
gende, den stsrste rodekasse som er set vest
for Storebelt. Mange ville h,obe, og den
heldige skaffede sig vinterbeskaftigelse i
rigt mil. Enkelte formidlingseffekfer var
desvarre opfort som A-varer, men burde
have varet noteret som B eller C. En gen-
tagelse af denne procedure bsr medfsre
udelukil<else fra formidlingssalget. I pausen
blev der serveret flaskesteg med tilbehor,
maden varm, isen kold. Forsoget med at
medlemmer fremviser en lille udstilling
blev kun efterlevet af nogle fi. Arran gsren
opfordrer til stsrre deltagelse naste ir!
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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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Arets julegave - en Roller Ball!

Dansk Fotohistorisk Selskab har fflet fremstillet et begrrenset antal originale sorte
PARKER Roller B"lt penne med indgraveret logo aT et Nellersd-kafrera, samt
ordene Dansk Fotohistorisk Selskab. 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_efterspurgt samlerobjekt 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"
$obenhavn, * lg ry$, Dette tilbud vit aldrig bliveJuot"iit.
M.d venlig hilsen Den Fortrinlige service' (D;F.s). 

e

TIL  SALG !
L E T C A  F O T O G R A F I E
1  9 5  1  -  1  9 6 5  K O M P L E T  .
4 6  7 3  2 7  4 4 .

Freddy Axman
Hsieloft Vange 96
3500 Varlsse.

Byhistorisk Arkiv
Torvegade 47
6700 Esbjerg.

Marius l:ursen
Hornshojparken 215 O
7500 Hotstebro. 

F
Per Sindbst Jensen I
N^orresogade 17 I
4930 Maribo. 

=
Jens Nymos. (D
Avej72 5
3500 Varlsse. '<

Nye medlemmer:

The Swedish Camera Collection
Kameramuseets Vimner
Park Viigen 21, Lindom
Sverige.

Jens Holm
Sottrupskov 33
6400 Ssnderborg.

Bertil R. Runow
Gullregnsvig 27
5-223 56 Lund
Sverige.

Torben Boetius
Osterbrogade 230 st.th.
2100 ltubenhavn @.

Ake Hultman
Viliagatan.40 A
S-89137 Ornskjoldsvig
Sverige.

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

Egon Andersen
Dalgas Boulevard 72.st.
2000 Frederiksberg.

Gronnings Foto
Perlegade 54
6400 Sonderborg.

Jan Olsen
Vadstrupvej 14.3.th.
2880 Bagsver.

Wenzel Knuth
Egelokkevej 5
5953 Traneker.

Mogens Andersen
Vestergade 6
6771 Gredstedbro.

Landsm sde og generalforsamling
24. apr i l  1994.

Forelobig bedes man reservere dagene - narmere udtarligt pro-
gram talger i april-nummeret af Objektiv. Foruden det sadvan-
lige loppemarked & formidlingssaig fir man lejlighed til at se
Danmarks Fotomuseum flottere end nogensindel

Den usadvanligflotte PARKER R)ILER BALL pen i sort med D.F.s.,s logo og inslviption.
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Msderrekken

20 l I  r  17 12 - 17 13 -
23 & 24 APRIL

Vore msdeaftener afholdes i:
As1'rurbro Medborgerhus,
Arhusgade 103 ,

Torsdag den 20 januar

I 1950'erne kaldte man pi Life's billedre-
daktion i New York de japanske NIKON-
kameraer for "billige og uanstendige", en
betegnelse man nok er fraveget siden. Pa
aftenens fsrste mode, i 1994, vil Claus E.
Neble & Niels R. Jensen fortelle os om de-
res syn og erfaringer ffid, at bruge og sam-
le pi disse legendariske kameraer. Bordet
vil vrimle med "smi," japanere. Man er vel-
kommen til at medtage sine MKON'er.
Aftenen afsluttes med salg af medbragt
ttskrottt.

2100 Ksbenhavn A.
Kl.  19:30.

Torsdag den 17 februar

Ksbenhavns Fotografi ske Amatsr-Klub stif-
tet i 1895 eksisterer stadig i bedste velgien-
de. Vi har til aftenens msde inviteret reprip-
sentanter for denne erverdige klub, som vil
komme og fremvise nogle af foreningens
klenodier. Foruden et udvalgt af de gamle
mesters fotografier skal vi opleve fremvis-
ning af nogle originale autochromplader fra
arhundredskiftet. Redaktsr Flemming Be-
rendt vil fremlegge til eftersyn, en rakke
sjeldne fotografiske boger fra tiden. Med-
lemmer som mitte ligge inde med gamle
fotografier bedes medtage disse til glade
for vore ge ster! Vi afslutter, traditionen
tro, med endnu et udbud af "skrot" - alle er
velkommen med "ting & sager".

Torsdag den 17 marts

Pi denne kolde marts-aften vil Gunni Jsr-
gensen varme os lidt i skeret af et gammelt
tysk "adelsmerke" - Voigtliinder. Kendt af
nogle, som teknikkens hojdepunkt, af andre
som noget snsrklet og indviklet mekanik.
Under alle omstandigheder taler vi om god
tysk mekanik fra bl.a. 1950'erne. En min-
dre diasserie, samt de rigtige varer, vil sup-
plere Gunni Jorgensens causeri. Medlem-
mer som har "skrot" til salg er velkommen!

Landsmsde og generalforsamling
24. apri l  1994.
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SPALTEL
"AIWATOR-FOTOGRAFEN 1839-f970rr er blevet udsendt til ca. 300 fotohandlere, som er
medlemmer af DANMARKS FOTOHANDLERFOREMNG. Foreningen snskede at markere
sit 60 irs jubilipum med lidt "nostalgi". Sarlig de unge medarbejdere har varet begejstret
over at fi lidt at vide om fortidens fotohandel.

Danmarks Fotomuseum har erhvervet to originale H.C. Andersen fotografier. Det drejer
sig dels om et visitkortbillede (Registreret af Bjorn Ochsner som nr. 102), dels om et cabi-
netsbillede nr. 132. Sammen med den nyerhvervede H.C. Andersen buste vil lokalet med
H.C.A. effekterne fi et helt nyt udseende.

Nellersdmanden, hvis borgerlige navn var Jens Poul Andersen, vil blive prrcsenteret i
Objektivs naste temanummer. Nummeret udsendes i forbindelse med Danmarks Fotomuseums
10 ars jubileum i april L994. Redaktionen efterlyser endnu engang oplysninger, vore med-
lemmer mitte v&re i besiddelse af. Selv de mindste har interesse. Telefon: 42 L9 22 99.

Herregflrdsliv 1887-1900. Herregirden "Ridegard" har skiftet ejer. Ejendommen renoveres
for et millionbelsb. En serie af de fortellende fotografier af en "svunden tid" vil permanent
blive ophangt pfl verelser, korridorer og andre fellesarealer. Ridegerd omdannes til et finere
pensionat for turister, som vil besoge det smukke Sydsjalland.

Foredragsholdere soges! Medlemmer, som kunne tenke sig at delagtiggwe os andre i deres
fotohistoriske hobby eller fremvise gamle fotografiapparater, billeder eller andet fotografika,
bedes kontakte Flemming Berendt ph 42 L9 22 99 eller pi forstkommende msdeaften.

Tidsskriftet RAMBAM, som udgives af Selskabet for dansk jodisk Historie og C.A. Reitzels
Forlag A/S, har publiceret artiklen om I.B. Melchior (Objt. m.57 s.1). Den eksklusive opsat-
ning og tryk bsr fremheves.

Dsdsfald. Den kendte amerikanske fotohistoriker, BEAUMONT NEWHALL er dsd i en al-
der af 85 ir. Hans kerlighed til fotografiet og dets historie spirede allerede, da han var en
stor dreng. Han blev direktor for den fotografiske afdeling pi Metropolitan Museum of Art,
New York. Fra 1958-71var han direktsr for George Eastman House, Rochester. Beaumont
Newhall underviste en menneskealder i fotohistorie pi University of Rochester samt pi New
York State University at Buffalo. Bedst kender vi B.N. fra hans mange boger. "Photography
1839-L937" blev oversat til fire sprog. Hans bibliografi taller mere end 600 titler. Bedst
kendt er: "Airborne Camera", "Latent Image", "Frederick H. Evans", "The Daguerrotype
in America" og - ikke at forglemme - hans "History of Photography", udkommet i 4 oplag.
Beaumont Newhall var desuden hedret med adskillige erestitler bl.a. en doktorgrad. Et stort
"tra" er faldet!

Jorgen Gregersen har skenket Lyngby-Taarbak en uvurderlig gave. Ca. 5.000 billeder ord-
net i 30 forskellige emnegrupper blev i september mined overgivet Lyngbys borgmester Kai
Aage Ornskov. Samlingen vil blive opbevaret og gjort tilgangelig for borgerne pi Byhistorisk
Samling pi 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. GGGGGGGGGGGGGEEEEEEEEEEEEE!!
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Redaktion: Objektiv udsendes i april, september og dmember.
Gamle nunre kan ksbes.
Henvendelse: Flemming B€rendt.

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

ffi,f#mlT"ffimfftTHlff' 8r obi ektiv'
DFS's gironummer: I 50 64 47.
Henvendelse: Nids-Ove Rolighed.

Adresreendring: Ca. hvert andet [r udsendes en opdateret mpdlemsliste.
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
fremsendes til formidlingssalgslederen.
Formidlingssalg aftoldes pt generalforsamlingen i april og pe
decembermsdet.
Derudover loppemarked i april og geptember.
Henvendelse: Niels Resdahl-Jensen.

Mgder: 3. torsdag i mlneden kl. 19.30 i sesonen i:
Osterbro Medborgerhus
Artusgade 103, Ifufuenhavn 6.
31 38 t2 94.

Bestyrelse: Formand l\estformand
Niels Redahl-Jensen Tlrn€ Laug
Rygtrds A116 33A Ventose A'116 EO
29W Hellerup n?n Vqbse
3 1 6 2 0 9 6 2  3 1 7 9 0 7 1 5  _

Re&kter l(asseren
Flemming Berendt Niels€ve Rolighd
Teglgfudsvej 308 Teryetvej 585
3050 Humtebek 9E30 Taars
4 2 1 9 2 2 9  9  9 8 9 6  1 5 4 1

Kontakten Yest for Storcbelt
Svenn Hugo lfej Kempel

ffiii}tr" alflX'ih
,4resmedlemmer: Fbmming Anhotm

Sigfred Isvstad

Udgivet d ststte af Kulturministeriets bevilling til de sln€n lulturelle tidsskriftEr

ISBN OLW4329 Denmark
Alb rcnfuldct ffillcr. Melnd.lq fa4nfrrk otlor da seotiwho ef *rifia r"'l &lo donf c,r!g *tb4 c'fbr rhiftti!
rilb&hcr ftr ht 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



Med venlig hilsen

HIIITIIGRAHGA
Skindergade 41 . Tlf. gf tz 6z Sz.


