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Navnet eneberettiget
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ROdinal

virker- sarcleles ener-sisk og
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gor-det muligr, efter ltehag
at flerrrstilleblsde eller kontr.astrige
Negativer.
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Arkivmaterialss

Forside: Et logo med slaglcrafi, energi ogfremdrifi.
sprede Agfo's produlder ud i verden. Ca. 1880.
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Oversettelseog bearbejdelseved
Lars Schanberg-Hemme
1. del.
I L989 fyldte fotosrafiet 150 flr. Samtidiq fvldte den store tyske fotokoncern-Agfa 100-flr. I den anledning 6r denne beretning-blevet til
under redaktion af Mattthias-Josef Zimmermann
Materialet stammer fra Bayers 100 flrs jubilreumsskrift (1963) og fra
Agfa Magazine. Der er tale om et stykke sprendendeindustrihislorie
med mange oplysninger om pionerer, firmafusioner, og fotografiske
landvindinger. IVIennetop fordi der er tale om en historie skrevetaf firmaet selv, er selvkritikken ikke sat i hsisredet,og der bliver kun le.itiehedsvisd_ragetrelevantesammenligning-er
til andie firmaers produlitei.
Det mi Obiektivs lresereselv forsd'geit gare.

Agfo,.

Beretningenbringes i 3 dele.

pHoTo-ARnxtl

Indledning
Frem til firserne i forrige irhundredevar de
fotografiske metoderet resultataf amatsrers
og professionellefotografersegneexperimenter og erfaringer.
Men i slutningenaf irhundredettog industrien
gradvistover. En regnaf nyefabriksfremstillede produkter dryppedei en javn strsm ned
over forbrugerne. I lsbet af et enkelt irti kom
fotoindustrientil at beherskeden fotografiske
teknologi.
Kort derefter - og isar i irene lige efter 1.
verdenskrig- opstoden tendensi Tysklandtil
sammenslutning
af mangemindreeller halvstore virksomhedertil 6n kempemessiggigant,
somsi helt kom til at beherskedet europeiske
markedpi sit felt.
Objektivs lesere har tidligere fiet en sidan
beretningom fotofirmaet Zeiss-Ikon.Agfas eller I.G.Farbens- mindermegetom den.
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Agfa-Gevaert opstod fsrst i t964 ved en
sammenslutningaf to selvstandigeselskaber
(et tysk og et belgisk)til et multinationaltforetagende.Men firmaetAgfa, somsendtesit fsrste fotograf,rskeprodukt pi markedeti 1889,
kan man betragtesom et typisk exempelpi
hvordanen forholdsvislille kemisk-farmaceutisk virksomhedkan voksetil en stor koncern.

Agfa indtil 1925
Det fsrste afsnit af Agfas tilblivelseshistorie
er
i nesten50 er forbundetmedet navn somogsi indtageren erespladsi den tyske kemiske
industrishistorie:FranzOppenheim.
Denberlinske dommer Oppenheimsson var 27 er
gammel,da hanefter studenterexamen,
studier
i Heidelbergog Bonn, og kortvarig ansattelse
i et kolnerfirma, i 1880blev ansati det davarende'Actiengesellschaftfer Anilinfabrikation'. Dette firma havde hans svoger, Paul
(en sonaf denbersmte
Mendelsohn-Bartholdy
komponist Felix Mendelsohn-Bartholdy)
grundlagti 1867 sammenmed C.A.Martius.
Foretagendetli i berlinerforstadenRummelsburg og var forelsbig - som si mangeandre
nyoprettedefirmaer blandt de tyske farvefabrikker - ikke rigtig kommeti gang:Mere end
et halvt deceniumvar giet uden at man var
kommetlengere endtil at fremstilleanilinolie.
Men si var endnuen kemiskfabrik i Treptow
blevet kobt op. Her fremstilledeman rubinrodt, anilinblit, og methylviolet. Fra L873
blev dette firma noteretpi borsenundernavnet'Actiengesellschaftfiir Anilinfabrikation'.
24 ar senerelod man firmanavnetsforbogstaver registreresomvaremerke.Det lyderjevnt
og ligetil, men alligevel markant:Agfal (Det
verdensbersmtelogo vi kender i dag - med
romben- fulgte fsrst i t924). I L877var man
kommet si vidt at man, trods den indtil da
noget beskednefarvepalette,kunne udbetale
6% i dividendetil indehaverne
af de 1,2 mto
indskudtkapital.
I 1886indtridte Oppenheim
i direktionen.Ilsbet af 2 de,cenier
blev han virksomhedensfsrendepersonlighed.
Da Martiusi 1898skiftede
fra ledelsetil bestyrelse,havdeAgfa ansat50
kemikere,90 funktionierer,og 1500arbejdere.
Kapitalen var vokset til 5 mio mark. Og da
Agfa i 1925blev en del af I.G. Farben,bragte
pi
det med ind i fusionenen guldmarktcapital
58 mio, 1370kemikere,ingeniorer,og salgspil 9200 mennefolk og en medarbejderstab
sker.
o

Dr. .Franz Oppenheim.

Dr. Momme Andresen.

Det er Franz Oppenheimsfortjenesteat virksomhedenud over dentraditionelle,menhardt
konkurrerende,
farvestoforoduktion,
opdyrkede
nyt
omride.
(fotokemien)
Det
li
langt
uden
9t
for hvad man ved udgangenaf det forrige arhundredeansi som et muligt arbejdsfeltfor
den kemiskeindustri. Oppenheimholdt fast i
sin beslutning med megen kraft trods stor
modstand.Kun dermedkan det forklareshvorfor han ved fusionenmed I.G.Farbenved siden af den kemiskevirksomhedkunne medbringeverdensstsrstepladefabrikog kontinentets stsrstefilmfabrik.

tu' *ffi

Den lccmisl<efabrik i Treptow, Berlin.

Anledningtil dennebeslutninggav til gengeld
en mandom hvem man roligt kan sigeat han
hwer til fotografiens betydeligstepionerer:
dr.MommeAndresen.
Andresenhavdebeskaftigetsig medfotografi
siden 1873- da han stadigvar skoleelev- og
forsogt sig med den vide kollodiumproces.
Han havdenu ikke den helt storesuccesud af
sine forsog. Men i disse fu fortrangtes den
'vide', og, som alle vd, ret omstandelige
proces efterhandenaf 'torpladen'. Brugen af
hydrokinoner,som dukkedeop i 1880, gav
Andresen ideen til at forsoge sig med tilsvarende amidforbindelser som fotografisk
fremkalder.

hqrer til blandt de mestudbredtefremkaldere
i hele verden. Den skabteet gennembrudhos
forbrugernefor Agfas nye fotografiskeafdeling. irsag: Rodinal havde det fortrin at den
som fardigblandet og brugsklart koncentrat
forenkledeforberedelsesarbejdet
i msrkekammeretph afgorendemide. Erich Stengerberetter om det davarendeAgfasfsrste skridt inden
for det nye omride fotografi: ",iEldreberetninger om firmaetshistorie angiverat Andresenkun med stort besver kunnesette den fabriksmessigefremstillingaf sine nyopfundne
fremkaldereigennem.De havdeintet'medfabrikkenssadvanligefarvestofproduktion
at gore. I aret 1889overdrogAndresensinefremkalderpatentertil fabrikkeo, og det var dette
skridt der bragteAgfa ind pi den fotografiske
lsbebane.Den fotografiskeafdelingblev livskraftig ved hjalp af Andresensfremkalder
RODINAL. ''

Dr.Momme Andresen,der var blevetansati
Actiengesellschaft
ftir Anilinfabrikationi 1887
somfarvestofkemiker,afprovedesom denfsrstedenparafenyldiaminforbindelse
somsenere
skulle opni betydelig anseelsesom finkornsfremkalder.I 1889opdagedehan en fremkaldersubstans
i et derivataf naftalin, somkom i
handelensom Agfas fsrste fotokemiskeprodukt undernavnet'Eikonogen'.Fra hamstammede ogsi fiksersaltetmed surt bisulfit som
kunne forhindre det hyppigt forekommende
gulslor ph torplader.Og endeligvar det ham
der i 1888 fandt frem til den paramidfenolfremkaldersom under navnet'Rodinal' blev
patenteretog sendti handeleni 1891- for mere end hundredear siden!En fremkaldersom
i dag ikke bare hvad navnetmgfu, men ogsi
hvadangf,rstorstedelen
af bestanddelene
stadig

Yderligereto afgorendeinitiativer skulLefolge
i 1892:Dr.Andresenhavdegivet stsdettil at
fremstillingen af tsrr:e bromsslvgelatineplader
blev taget op. Oppenheimgik ind for det og
udnavnte Andresentil eneansvarligleder af
det fotografiskeomride. Sammedr anmeldte
Otto Magerstedt,som havdeveret ansatsom
selger i firmaet siden 1882, og som i sin
egenskabaf amatsrfotografhavde lavet sine
egneforsog,et patenttil 'fremgangsmide
ved
fremstilling af antihalerendenegativplader'.
Andresenvidereudvikledefremgangsmideni
sit nye fotokemiskelaboratoriumog fandtfrem
6
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til farvestoff'etaurin, somkunneplaceressom
absorberende
hindemellememulsionog emulsionsbarer.Det var uoploseligti vand; men
fordi det var oploseligti en opva.rmet
gelatineoplosning,forsvandtdet i surt fikserbad.
Efter mangetabsgivendeforsog kunne de fffiste emulsionsvarerafleverespe fabrikkenslaboratoriumi maj 1894til afprovning.Allerede
i augustsammeir blev de fsrste antihalerende
pladerfremstilletefter det magerstedske
patent
(senereISOLAR-plader),men ogseofthokromatiskeplader.Den dagligeproduktionhavde
fhet et omfangpi 60m2pladeflade.
Skridt for skridt indtog den ungefotografiske
afdelingden enefremstillingsbastion
efter den
anden.En prisliste fra l.september1896opregner:almindeligeog orthokromatiske
plader
indtil 50x60cm, overforingsemulsioner
til lystryk, diapositiv-og ferrotypiplader(negativer
pi sortjernblik, som ser ud sompositiverved
sterk underbelysning,
og som over hele verden fortrinsvis blev anvendtaf gadefotografer
til fremstillingaf suvenirfotos),almindeligeog
orthokromatiskeIsolarplader,almindeligeog
orthokromatiske'celluidemulsioner'
pe O,Zs
eller 0,3 mm transparentfolie (markedsfsrt
sammeir).
Det drejedesig om indksbtecelluidpladersom
kun underde storstevanskeligheder
kunneforsynesmed lysfolsomhinde. Det som var det
egentlige,eftertragtedemil var fremstillingaf
rullefilm til amatsrmarkedet.
Den lykkedesdet
amerikanerenHannibalGoodwinat fremstille
for fsrste gang i 1887, og det var George
Eastman,Kodaksgrundlegger,der i 1891satte den i fabrikation ved hjelp af moderneindustriel teknik.
7

Med de fsrste forsog pi at gyde film pi celluid i ubegrensetlangdepi en tromle(t9Ot;,
lggyndte en rivende udvikling hos Agfa. I
1903 kom man si langt at man kunnepaUegynde den fsrste leveranceaf kinofilm. Men
produktionenmitte indstillesi 1905pi grund
af bsrnesygdomme.
I 1905kom 'agfa-focketmedvedlagrgul!lr' (filmpakningi kassetre)
filter.
I et lille forsogsanlegi Berlin-Treptowblev
fremstillingenaf kinofilm genoptageti 1906,
hovedsageligtankt som kopieringsmateriale.
Sidelsbendemed det blev udfsrt arelangeforsog pi at fremstille en ikke brandbar film af
en egnet type acetylcellulose.Forsagenekronedesmedheld, og fra 1909blev det nyeprodukt fremstillet pi et stsrre fabrikationsanleg
i Berlin-Lichtenberg.Biograffilmens stadig

Berlin SO 30.

stsrre udbredelse(det var dengangde fsrste
store filmselskaberopstodog hurtigt blev til
en egentligfi lmindustri)foranledigede
ledelsen
til sammeir at byggeen ny filrnfabrik i Wolfen i omridet Bitterfeld i det midttyskebrunkulsdistrikt.I 1910begyndtefabrikationen.
Det var dengangendnu sidan at det gamle
mundheldom at ikfte al bagningog brygning
lykkes var en realitet. Det kunne ogsi siges
om de lysfolsommematerialer!mindedesdr.
Harald Mediger i en artikel han skrev i 196I
i anledningaf dr.GustavWilmanns' 80 ars
fsdselsdag.(GustavWilmannsblev knyttettil
Agfa i 1905og havdei 1909overtagetvigtige
opgaverinden for filmfabrikationen.Han bliver senerekendt som 'Agfacolor-fotografiens
fader').
Endnuridede dengamleorden,og denvovede
man - ned til de mindsteenkeltheder- ikke at
afvige fra. Nir det gjaldt de mangeforstyrrelser i fabrikationen,greb man det rent erfaringsmassigtan. En systematisk
undersogelse
og bearbejdelseaf arbejdsgangen
blev regnet
for formilslss. Den maskinelleindretningvar
primitiv. For exempellod man ganskeenkelt
dampenefra de organiskeoplosningsmidler
sive ud under taget. Miljo var der endnuingen
der tenkte pi. Luften i produktionslokalerne
svaredetil luften udenfor.En omhyggeligfiltrering af den tilfsrte luft for at undgi svampesporer var endnu ikke blevet tidens tekniske
niveau.

8

Derfor forekom der om foraret og efteriret perioder med 'ridden' emulsion. I hojsommertiden mitte produktionenundertidenafbrydesi
dage eller uger, fordi det forhindenverende
vand var for varmt til at stsrkningsprocessen
kunne giLi gang efter emulsionsgydningen.
Kort sagt:det var filmfabrikationenspionertid
- med den dagligekamp mod den mangelfuldhed som man ansi for uundgielig.Men man
oplevededet ogsi som en opbrudstidmedalle
de chancersom et totalt uopdyrketarbejdsfelt
byder den dygtige.
En sidan chancehavdedenovenfornavntedr.
Wilmannsfiet allerededet fsrste ar hanarbejdedei Wolfen, idet nemlig en dag hele fabrikationenblev kvedegul. Dette ondartedeslsr
var si vedvarende,at firmaledelsenallerede
overvejedeat omstille filmfabrikken til farvestofproduktion.Da lykkedesdet efteren lykkelig indskydelsedr.Wilmannsat undertrykke
ved tilsatningaf albumin.Denslsrdannelsen
procesmed tilsatningaf
ne gulslordnmpende
albumintil emulsionenvar si gunstigat den
senereblev anvendt i irtier i papirfabrikationen.
Udviklingen bekreftede at Agfas fsrende
mend var sliet ind pi denrette vej. Man havde ganskevist ind imellemfundetvejenved et
slumpetraf; menud af tilfeldighedsopdagelser
udviklede sig systematiskforskning. I LgLz
lykkedesdet at komplettereprogrammetaf kinofilm og andrepositive rullefilm med en ne-

^
,r^9fq.r

.'. Berlins;:"i;"i

l"l;i:;:A;iilffi;?iT'i"itin-Fabr{f,atlon

i
Aefo i
i
ilfi>ffi"r]::.'fi['l,q*o'
l.l

J''1

Hg f a i

Hoch
i"?ili;;orndr.

:

"':. i
affJil-il3$q
-.sin3"*'"1"'o:
ianf=
i
Cilonr_o-..lsolrl-'
'
iL

uiLd-J-b:l?n---L

::f*i1ffryJilo''
,,fr**?;t,
:
ll

Bezug! dnrcb Photohindlet.

:

yt---F
--v.vs5..5.944
rtaur
--r
----^:----irrtlalrrtrrrltrl.aral!rl!att.raratralrlaarataaatlaaaaaallaa!araartlraalaaaaalaraattlr

llll\,

t

v

t

ll

ll

.u

l-

it.

,.Agfa", AcnEN-GEseLLscHAFT
Fun ANTITNFARRIKAT|oN.
BERl.lN SO. ro

Uber 50000 Exemplare

,,Agfa"- Am;ilil;-Bnulampen
verkauft !

Fiir Mengenbis J gr.

,,A gfa "- B I i tz I i cht ausrtidrend.

ar/rq

f,ti0iqcs Volurncn und Gewidrl, dcbci elcganl rnd elcbil:
gont 6us v?rnidrellem Metcll qefcrtrgt : beqoem rn der Tasche miltufijhren. : - Ncuarligc.
gcfchrlorc'aod zuverllssigc Zilndung durdr pyrophorcr Mclcll. - Hunderle
'on Zi.inrjunqenohne Frneuerung dcs funkenqebenden Kdrpcrr m<iglidr. - Dcllbcr cinfodrrle Hcndhcbung. die Lanpc id in icdern Momcnl gibraudrsfertig.

por.)
,,Agfa"-Blitzlidr(
ii:#'#iliii:,,Agfa"-Blitzlichttabelle
rp"r.lB::fffr.
iihonornirdrcr

::

Verbraadr

dcr,.Agfo"-Blilzlichlcr

$c2uq durch Pholohiindler.

GRATIS !
,,Agfa"- B Ii{zli cht-Literatur"'l*,,',1iilJi'n'

'Filmfabrik

Wolfen i 1918.
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gativfilm. Allerede i I9I3 blev den nye fabriksbygning i Wolfen for lille. Et andetog
vesentligt udvidetfabriksanlagpi den samme
grund kunne sattesi drift l.september1914.
Ganskevist satteudbruddetaf verdenskrigen
snart gricnser for fabrikftensvirksomhed.Pe
den andenrside stilledede den over for stadig
nye opgaver,hvoraf nogle ikke direktehavde
noget med fotografi at gore, men mflskenok
var afledt af den. De mangebiografer ved
fronten havde brug for mangespillefilm. De
militare sverstbefalende
snskedespecialmaterialer til flyrekognoscering(flyverfilm). Der
skulle udvikles klarskiver af celluid til gasmasker.O.s.v. Endeligmitte rullefilmen,som
indtil da ellers havdestiet sin prorre,erstattes.
Den kunnep.gr.a. krigen ikke langere indfsres fra udlandet.
Fotokemikernepi det unge Agfa var tvunget
til at sli ind pi nye veje. Men det var ikke si
let endda.Hvis kunderneikke havdeden fornsdnebrancheindsigt,var de sviereat overbevise om nye produkter.Kunderneholdt fastpf,
at den nye Agfafilm pi alle mider skulleviere
lige som de tidligere vidt udbredteprodukter.
Man havdesimpelthen vennet sig til dem for
lange. "De ville ikke havenogetder var bedre!" skrev dr.Medingeri sineWilmannserindringer. "De forlangte for det mestenojagtig
det samme.Derfor stodfolkenei Wolfeni den
tvangssituationimod bedre vidende at mitte
omarbejdeen prototypemed andregelatinetyper, andre opskrifter, som andre kemikere
havde udviklet under anderledesbetingelser,
bl.a. andreklimatiskebetingelser.
"

Ogsi irene med folgevirkningerefter krigen i
form af almindelig afmatning, inflation, og
stor arbejdsloshedkom Agfa godt igennem.
Allerede fsr den store fusion til I.G.Farben
kom en rekfte produkter frem: i 1920Agfas
rontgenfilmtil tandleger, i l92L en Agfa portratfilm (planfilm), flere forbedredenegativkinofilm, og Agfa 'Negativ-spezial', i 1923 Agfa Negativ-Extrarapid'med forhojet fslsomhd, i L924en 35mmomvendefilmog en Agfa
'Dup-Kinefilm' (bide positiv og negativ),
og
endeligi 1925Agfa 'Negativ-Kinechrom'(ortochromatisk).
Bogtryksteknikken
var indei en rivendeudvik,
ling og betjentesig i stor udstrekningaf fotografiskemetoder.Agfa nyudvikledeen rakke
specialmaterialer
til reproduktionsteknik,f. ex.
i l92l Agfas dybtrykspladeog en reproduktionsplade,fra 1925tilsvarendefilmtyper. Deres oprindelige, rent skematiske,betegnelser
var A-, B-, og C-film. Og dissenavneblev i
den grad et begreb at de kunne bruges som
fastevarem&rker.
I 1922 lanceredeAgfa en rontgenfilm med
emulsionpi beggesider.Virkefeltetog mangfoldighedenaf opgaverinden for rontgenudvidedesig si voldsomtat mani iret 1923indrettede en sarlig afdeling udelukkendefor det.
En sarlig stabaf videnskabeligtskoledemedarbejdereundersogteog vurderedelsbendealt
af vigtighedinden for rontgenfotografi.

I 1916prasenterede
Agfakemikerne
deresnye
Agfarullefilm,i L9L7en pankromatisk
negativ
kinofilm sivel som specialplader('Hepla') i
forskelligeudforelser(diapositivplader,
tekniske plader, rodfolsommeplader, og flyverplader). Selv inden for farvefotografienhavde
Agfa held med sig; for i 1916sendtedet en
farverasterplade
pi markedet.
Siden I9L2 havde Agfa beskaftigersig med
problemerneved farvefotografi.Denaditivtarbejdende farverasteremulsionvar det fsrste
skridt. I den forenedede tre delfarvebilleder
sig sammenmedde mellemliggende
mikroskopisk tyndefarvefiltre til et billedei det samme
emulsionsplan.Agfas farverasterplade
opstod
pi grundlagaf et patentaf Christensen.
Den
blev i den kommendetid forbedretflere gange
hvadangerfilterhinderne,gennemtrangeligheden, og lysfolsomhedetr,
oB kom i 1932i handelen som farverasterfilm.
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A. Heinrich Rietachel.

ham hurtigt kendt. En folge af hansengagement var at et stadig stsrre antal fotografer
(som sidan set var hanskonkurrenterud i det
fotografiskehandver$ opsogteham med det
formil at kunne indstille deresegentidskrevendeog ikke altid helt vellykkedeproduktion
af plader og papirer.

Ud af den lille farvevirksomhed,der som et
biprodukt havdefremstillet fotografiskefremkaldere,var blevet Europasstsrstefilmfabrik
med 10.500medarbejdere.
Ud af detbeskedne
fotokemiske laboratorium, som dr.Momme
Andresenhavdeindretteti Berlin i 1892, var
der i lsbet af et deceniumopstiet et videnskabeligt forskningsmiljounderledelseaf dr.Wilmannsog professordr.Eggert,somaftvangrespekt,og somindledtedennye fotografiskevidenskabsblomstringstidi tyverneog trediverne. Franz Oppenheimsdristige beslutningom
at lade sit firma opdyrkedet nye land 'fotografi' havdetil fulde vist sig at vere rigtig.

Nu var Gevaertiltce kun en genial opfinder,
men ogsi en dygtig forretningsmandog dertil
en fremragende
organisator.28.juni 1884blev
foretagendetL.Gevaert & Cie grundlagt. I
1903 kunne det meget succesrigefotopapir
'Gevaert Matt' lanceresog i 1904-05kunne
den fsrste fabrik i Mortsel bygges.Fra 1905
blev fotopapirerne'Ridax' og 'Artos' fremstillet her. Beggeprodukterudvikledesig til rene
kassestykkeri heleverden.Eftersporgslenvar
si stor at et stsrre kapitalindskudog en udvidelseaf foretagendetblev uomgiengeligtnsdvendig.Ud af denneforretningsmassige
nadvendighedopstodganskenaturligti L920aktieselskabetGevaertPhotoproducten
N.V.

Parallellen i Belgien - GEVAERT
Gevaertvarketi Mortsel ved Antwe{penskylder fotografenLievenGevaert(1868-1935)
sin
existens.
Han levede som son af en rammemagerog
forgylder i Antwerpenskunstnerkvarter.Efter
faderenstidlige dsd overtogmoderendet lille
verksted. Som l2-irrg var han fortrolig med
rammemagerens
kunst; men alleredepi dette
tidspunktgjaldt hansstsrsteinteressefotografien. Han slugtebegarligt al litteraturder handlede om detteemne.Og selv om hankun havde lidt tid tilovers til sig selv, larte han sig
fransk, tysk, og engelsk.I 1890slog han sig
ned i Mortsel somansetspecialisti portratfotografi pi porcelienog keramik.

I 1923kunne Gevaertpresentererullefilm og
filmpacks.I 1925dukkedeplanfilm og kinofilmmaterialeop. Fru 1928blev der i en specialfabriki Heultje(Westerlo)fremstilletnitrocellulose,det vigtigsterimaterialetil fremstilling af filmbase.Fra da af var Gevaertwerki
den situationat det selv kunnedekke sinebehov for rimaterialer ind.
I 1929kom si rontgenfilmeneog specialkinofilmene til tonefilm pf, markedet.

Her begyndtehan ogsi med sine fsrste fotografiskeexperimenter.En af de mangeopfindelserder berer hansnavnvar en halvautomatisk maskinetil at placerelysfolsomemulsion
pi basematerialet.
Kvalitetenpi de produkter
han kunne frembringe med maskinengjorde

t2

Fotopapirfabril<ken i Leverkusen I 930.

Farvefabrikken Bayer
Ogsi i farvefabrikkenBayersfotografiskeafdeling begynderhistorien med opdagelsenaf
en fremkalder.Den blev fundeti amino-o-oxybenzylalkoholaf dr.Eichengriinog dr.Demeler
ved en tilfeldighed pi det farmaceutiske
laboratorium.Den blev bragti handeleni 1902under navnet 'Edinol'. Selv om det begyndte
godt, forlsb afsatningenaf fotokemikalierfra
Bayer i det lange lsb skuffende.Fortjenesten
blev ved at vipre si minimal at man ikke engang kunne betale frimerkerne til de breve
manblev nsdt til at skrive, for sletikke at tale
om de nsdvendigereklameudgifter.Det skulle
fsrst andre sig efter at det i 1903pi grundaf
et tilbud man ikke kunne sige nej til blev besluttet at engageresig i stsrre omfang i den
expanderendefotografiske branche. Firmaet
EduardLieseganghavdetilbudt Bayersin fotopapirvirksomhed."Ikke salget, men hele fabrikken," lsd svaret fra Bayergrundlaggeren
Carl Duisberg.Fremtidenfor Bayersfotografiske afdeling var dermedkommet ind pi det
rette spor.
Firmaet Liesegangexistererstadig.Det fabrikererbl. a. lysbilled-og forstsrrelsesapparater.
Men allerededenganghsrte det til de aldste
foretagendersomfremstilledefotografiskematerialer.I 1854blev fabrikkengrundlagtaf billedhuggerenFriedrich Wilhelm EduardLiesegangi byenElberfeld(somsenereblev forenet
meddet mindre stedBarmentil byenWuppertal). I 1858blev et kunstsnedkeri
og et mekanisk varksted byggettil. Her blev fremstillet
fotografiske kameraer,forstsrrelsesapparater,

13

rejsetelte,ffi.m. Begyndelsen
var giet ualmindelig godt. Grundlaggerensssn Paul Eduard
Liesegangudgavalleredei 1856en vejledning
i fotografering.Den skulle senerevoksetil en
stor hindbog som indtil i dag udgor en helt
uudtsmmeligkilde for fotohistorikereog samlere. I 1860havdefirmaetstor succesmed sit
albuminpapirog kollodium. Fabrikationenaf
disseprodukterblev senereerstattetaf detfsrste klorsslvgelatinepapirsom dr.Liesegang
markedsfsrte
undernavnet'Aristo'.

Fjernlager og forsendelse ca. 1930.
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Dr.Paul EduardLiesegang,sommanmi regne
med til fotografiens betydeligstepionerer,
grundlagdeikt<e alene den fsrste fotoskole,
men i 1860 ogse 'Det FotografiskeArkiv'. I
1861lagdehansammenmedErnstLacani Paris navntil 'Moniteurde la Photographie',
i Italien til'L'archivo Fotografico',og til sidsti
1887 til det populere tyske tidsskrift'Der
Amateurphotograph'
.
Fra 18731 firmaeti Diisseldorf-Bilk,hvor det
fabrikeredefotopapir. I 1900 rejstes samme
steden stor fabriksbygning,hvor der hovedsageligt blev fremstillet lysbilledapparaterog
filmfremvisere.Der blev ogsede fsrstemaskinelt drevne gydemaskinertil fotopapir stillet
op. De var bide konstrueretog byggetaf Liesegangselv.
22.oktober 1903 blev der underskrevetkontrakt om at Bayer fra l.januar skulleovertage
salgetaf fotopapir. Fremstillingsmetoden
var
en firmatremmelighed.Men fra 1906overtog
Bayer ogsi produktionen.
Initiativtagerentil kobet af den liesegangske
fotopapirfabrik havde veret dr.Eichengr0n.
For ham var det magtpiliggendeat finde et
stsrreanvendelsesomride
for hansacetylcellulose (Cellit). Dengangvar kun nitrocellulose
(celluid) kendt som basemateriale
til negativfilm. Det var et brandbart materiale som
gjorde det nsdvendigtmed sarlige sikkerhedsforanstaltningerbide ved fremstillingenog senere ved den praktiskeanvendelse.Brandfarlighedenvar ersagtil at mangeopfinderesogte
at ni frem til et materialemed sammebrugsverdi som celluid, men udendennesnegative
egenskaber.

t4

Med Cellit menteBayer at vare kommetlssningennar. Det blev dengangfremstilleti Elberfeld('Cellit L'). I Diisseldorfvar mangiet
i gangmeddelsat fremstilleCellit, delsat teste detsfordragelighedmedfotografiskeemulsioner. Man sattesir stor lid til detteprojekt at
firmaledelsenbesluttedeat byggeen stor modernefilmfabrik Oygning Ei5l i teuerkusen
(I9 I2). Fotopapirfabrikationen
ville manflytte
sammestedhen. At ledelsenhandlederigtigt
og fremadskuende
bevisesaf denkendsgerning
at nitrocellulosefilmenfuldstendig forsvandt
fra markedetog blev erstattetaf film pi acetylcellulosebasis.
Men der skulledog giL20Ar.
Dertil kom at Cellitfilmen udvidedesig i fugtig
luft og dermedvar et mindre stabilt underlag
for emulsionen.Det ubehageligste
problemvar
at perforeringenkunne ge i stykfter. Da den
fsrste verdenskrigbrod ud, var forelobig alle
forventningerom en gunstigudvikling af kinofilmproduktionenpi Cellitbasisgiort til skamme. I dennekritiske tid forsogtemanderfor at
tage produktionenaf rullefilm op. Det havde
manikke de tekniskeforudsetningerfor. Men
det lykkedesalligevelat vinde et vist fodfeste
pi omridet.
Serlige vanskelighederopstod,fordi en del af
personaletblev indkaldt, og det gjorde heller
ikke situationenlettereat Agfas nye rullefilm
fra 1917fik megetstor succes.
Efter krigen forekom det i fsrste omgangudsigtslostat ville konkurrere med Cellitbasen
mod Agfas celluidfilm. For at fi emulsionen
til at hafte pi acetylcellulosevar det nsdvendigt at anvendeet sterkt eddikesyreholdigt
bindemiddel,som aktiveredealle urenhederi
basenog efter kort lagringstid fsrte til lyse
pletterog tigedeomrider. Emulsionens
lysfol-
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somhedblev desudennedsataf det suremiddel.
Derfor omstilledeman i 1923produktionenaf
nitrocellulose.Omfattende
sikkerhedsindretninger i fabriksbygningerne
var nsdvendige.I begyndelsenaf 1924var man ferdig mednyindretningenog produktionengik i gang. Bayerrullefilmen kom pi markedet.Den levedekun
i to ir - frem til fusionen - men det var to ir
med ikke ringe succes.

Kun 6n kendte formlen
Folgende historie fra det virkelige liv viser
hvordankoncerndirektsrerfra deresskriveborde kanplanlaggeog gennemforeat overtageet
helt firma, men alligevel i praksislsbe ind i
uanedevanskeligheder.Det forteller medarbejder i Bayers fotokemiskeafdeling, dr.Rudolf Leubner, offi i sineerindringer:
"I 1913var den tidligereliesegangske
fotopapirfabrik - medmaskiner,varkforere, og afdelingschefer - blevet flyttet fra Dtisseldorftil
dennye fabriksbygningE,15i Leverkusen.
Det
gav ikke i sig selv anledningtil vanskeligheder. De involveredemenneskerderimod har
sikkert haft det svert. Og for en sidan tvangsforflyttet kan det gorcgodt at spille ledelsenet
puds.
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En direktsr Krekeler havdeoverlagetledelsen
af fotopapirafdelingen
og havdebedtverkfsreren om at fe udleveretemulsionsrecepterne
til
de papirerder alleredevar i handelenfor at de
kunne deponeresforsvarligt i farvefabrikkens
pengeskab.
Ved denlejlighedkom det frem at
disse recepter ikke existerede.Kun emulsionsgyderBorgmann,somvi havdeovertaget
fra Liesegmg,vidstebesked.I en lille fedtet
notesbog,som han i mangeir havdehaft liggendei lommenpe sinarbejdskittel,gemtehan
de vigtige optegnelser.Dr. Krekelerhavdeikke veret opmerksompi at firmaet Liesegang
i 1907 havde bedt ham om at forvare dem
godt. Og han fslte sig pi ingen mide foranlediget til at overdragedem til os.
Fsrst i 1919solgteLiesegangden hemmeligholdte fremstillingsprocestil farvefabrikken
Bayerfor 45.000mark.
Jeghavdefiet denopgaveaf fremskaffeemulsionsrecepterne
si hurtigt som muligt. Derfor
modte jeg op i tilsatningsrummetog lerte
fremstilling af fotografiskemulsionfra grunden. De saltoplosninger
mananvendtesomtilsatning til emulsionenblev heldt i og opbevaret i store lerbeholderepi ca.200 liter netop
for at sikre hemmeligholdelsen.
Der fandtesen
beholderfor oplosningA, en for B, en for Cl,
og en for Cu. Hver beholderindeholdtklor-,
brom-, og jodsalt, men i forskelligt forhold.
Derudover adskilte de sig fra hinandenved

stoffersomnatrium-,kalium-,og ammoniumsalt med eller uden citronsyreeller andretilsensibisetningsstoffersomf.ex. kobbersalte,
lisatorer, chromsalte,o.s.v. Pifyldningenaf
disse forridsbeholderesorgedehr.Borgmann
personligt for. Derfor havdejeg ikke andet
valg end hver dag i ugevisat troppeop i tilsatningsrummetklokken6 for at iagttagehvad
og hvor megethanputtedei de forskelligebeholdere. Borgmgnnlod sig ikke marke med
noget,og i bedsteforstielsemedham fik jeg
pi den mide stykketalle emulsionsrecepterne
"
sammen.
Dr.Rudolf Leubner,somhar nedskrevet
ovensti.endeberetning,var en af de mand somindfsrte afgorendeforbedringeri fremstillingenaf
fotopapirog lagdegrundstenen
til en massefabrikation af stadigstigendekvalitet. Trods de
primitive arbejdsforholdblev der f.ex. i l9t7
produceretnasten 2 mio m2fotopapir.Men i
de sidstekrigsar forirsagedemangelenpi rimaterialeraf god kvalitet stadignyevanskeligheder. Frem for alt mangledeman ordentlig
gelatinetil emulsionen.Dengangkendteman
endnuikke til stabilisatorereller til tilsatningsstoffer som kunne pivirke gradationen.Med
li Bayerpaderestilbojelighedtil slsrdannelse
pirerne - ligesomalle andretyske fotopapirer
- tnt op ad grensen for det tilforladelige.

t7

Efter fi manedersopbevaringhavdealle klorog bromsolvpapireret let slsr. Lange efter
krigen kunnemanblandtforbrugereagenavnet
'feltgrd.'.Tilsvarendevar
detmedripapir, som
p.gr.a. manglende
limkvalitetblevdarligereog
darligere. Folgen af det var blarer i papiret,
somopstodved udvandingen.
Udfaldet af krigen og det dermedforbundne
sammenbrudinden for naringslivet og ikke
mindst den omstendighedat den tyske haers
lagreblev nedlagt,si storemengderfotopapir
blev sendt ud pn markedet, forirsagede en
fuldstendig stilstandog stor bekymringinden
for branchen.
Den kendsgerningat den fotografiskeindustri
var den fsrste til pi internationaltplan at forsogeat opni en forstielse med den tidligere
krigsmodstander,har krav pi historisk interesse. Forhandlinger om en priskonvention
fandt stedi Haag og Luxemburgi 1920.De
p.gr.a. modstandfra denfranskedestrandede
legation
Imens gik leverkusenerkemikerne
i gang med
udforskedet teoretiskset ret uigennemsigtige
fotopapiromride. Den succesde havdeud af
det kan afleses i en rakke nye typer: 1920
Bayer 'Portrait-Schwarzerkopf'
Bayer
; 1921
'RecordNormal', 'RecordHart',
og 'Record

Kamerafabrikken i Miinchen 1937.

Braunerkopf';1922'H-spezial','H-normal',
og 'H-kontrast' (forlobernefor det senereAgfa
'Lupex'), Bayer'Bromidkontrast' (verdens
fsrste kontrastrigtarbejdendebromsolvpapir)
;
1923 de tropefastepapirer 'Trigal I, [, og
III', og 1925 'Record Spezial' og 'Record
Kontrast' som afrundingaf Recordserien.
Bayersfotografiskeafdelingsunderafdeling
for
fotokemikalierblev p.gr.a. konkurrencenfor
dyr i drift og nedlagti 1922.
I stedetfor besluttedeman sig i l92L for at
kobe kamerafabrikftenA.Heinrich Rietzschel
i Mtinchen. Det skete for at kunne tilbyde
amatsrfotografenet bredt sortiment:film, papir, og kamera.En fremsynetbeslutning,som
skullehsstesinefrugterved sammenslutningen
med Agfa.

Kamerafabrikken Rietzschel
Optikeren A.Heinrich Rietzschelvar i 1890
flyttet til Mtinchenmedgrundigeteoretiskeog
praktiskeerfaringeri bagagen.Her arbejdede
hanfsrst pfl en optisk fabrik. Men ved sidenaf
forsogtehan pt privat basisat forbedrefotografiskeobjektiver. I 1896blev han selvstendig - i begyndelsenmed to ansatte.Sit firma
kaldtehan' OptischeAnstaltA. Hch.Rietzschel,
Mtinchen,Gabelsberger
Strasse36137'.Rietzschellavedeobjektiver og opniedei 1898sit
fsrste rigspatentpi et sfarisk, kromatisk,og
astigmatiskkorrigeretobjektiv. Sammear lanceredehan sit objektiv 'Linear f:4,5' . Hans
succesopmuntredehamtil realiseresineplaner
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om en kamerafabrikation.Rietzschelvar selv
konstruktsr. I aret 1900 sendtehan 'Clack
1900' pi markedet,et kameratil l0xl2 film
eller 9xI2 plader.I sinereklamefremstsd
kaldte han det simpelthenfor "uovertruffent" og
"for fag- og amatsrfotografer,opdagelsesrejsende,militere, og teknikereuundvarligt".
Men dermedhavdehan enddaikke budt sine
potentielleksbereselvrosnok. Hanskameraer
var "velegnedefor cyklister, turister, amatsrer, og ganskeserligt for damer". 110 mark
kostede dette "universal lommekamerasom
overgik alle 10x12kameraerp.gr.a. sin ringe
vegt, sit ringe volumen,sin pracisionsmekanik, og sin lyssterke, anastigmatisk,
sferisk,
og kromatiskkorrigeredeoptik f:8,5".
Ingen tvivl: Rietzschelhavderamt plet. Selv
om han endnu ikke bsd de 'store' in{pn for
kamerabranchen
nogenalvorlig konkurrence,
si var der alligevel alleredei 1903ud af den
lille 3-mands-virksomhed
bleveten fabrik med
ca. 100 medarbejdere.Rietzschelvar stadig
optagetaf at forbedreobjektiversog kameraers
ydelse.Det var hansmil at kommevak fra de
dengangalmindeligetrakabinettertil kameraer. I 1905opniedehanrigspatentpf, et helmetalkabinet.I 1910kom 'Multiclack' med tredobbeltudtrek, bevegeliglobebund,udskiftelige kassetterammer,
hojde-og sideforskydning
af objektivet- og medhelmetalkabinet,
til dels
af letmetal. Det kamerablev en virkelig succes.Indtil kort fsr denandenverdenskrig- altsi indtil 25 er efter fremkomsten- modtogfabrikken stadigbestillingerpi dettekamerafra
de forskelligstelanderundt om i verden.Det
aleneturdebevisehvor fremsynetog tendens-

fsrendedenneztschelske
konstruktionvar. Alt
i alt sendteRieztschelG.m.b.H. frem til udbruddetaf den fsrste verdenskrig15 forskellige kameramodellerpi markedet.Ogsi et stereokameravar med i sortimentet.Dertil kom
objektiver der blev betragtetmed tilborlig agtelsei branchensom f.ex. 'Sektarf:6,8', 'Apotarf:6,3', og 'Telinearf:3 og f:4,5'. Personalet var i l9I4 kommetop pe zCfJ.Under
verdenskrigenkom produktionen,som i mellemtidenvar blevetforlagttil Aberlestrasse
18,
nastentil at ligge helt stille.
I L9l9-20 - tidligere tillod den vanskelige
skonomiskeog handelsmessige
situationdet
ikke - genoptogRietzschelfremstillingenaf
objektiverog kameraer- og beskeftigedesnart
igen 100medarbejdere.
Men der manglede
bide kapital og ydedygtigevarkstedsmaskiner.
Finansieringen
af en udbygningstodtepe store
vanskeligheder.
Derfor sogteRietzschelen partner, somhan i
I92I fandt i farvefabrikkenBayer. Kontrakten
fra 1.marts L92I fastsatte farvefabrikkens
overtagelseaf 80% af virksomhedensaktiver
og halvdelenaf stemmeretten.Dermedhavde
Bayersfotoafdelingfundethvad den snskede:
en udvidelseaf forretningefl,si denikke alene
kunnedakke forbrugernesbehovfor rullefilm
og fotopapir, men hele hansbehov inden for
foto. Milet var at massefabrikere
nye kameratyper og samtidigkonstruerefotoapparateraf
bedste kvalitet med den enklest mulige betjening, som kunne finde en ny, bred koberkreds blandt amatsrfotograferne.Til det formil mitte den handverksmassigtdrevnevirksomhedomstilles til rationel seriefabrikation.
Det egnedede forhandenverendefabriksrum
sig ikke til. Derfor ksbte man en egnetgrund
medbanetilslutning
i Rosenheimer
Strassefor
at byggeen stort anlagtnybygning.Men langere kom man ikke; for den uoverskueligeog
uophorligt fremadskridendehyperinfl ationsdelagdealle planer. Man mitte i stedetpi bedste
beskubklare sig indtil 1929i den gamle fabrik.
I begyndelsenaf 1923gav firmaledelsenordre
til at den dengang26-irtge Bruno Uhl fra Irverkusen skulle flytte til Mtinchen. Han begyndtesin virksomhedmedansattelseaf egnede teknikereog specialister,ryddedeud i det
gamle Rietischelsortiment,og sorgedefor at
kameraernesfinish kom op pe et gedigentog
konkurrencedygtigtniveau. Varkstederneog
maskinparkenblev moderniseret.Det varede
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ikke lange fsr Rietschelkameraerne
blev solgt
til hele verden igen. F.ex. gik der storeexportforsendelsertil de skandinaviskelande,
Italien, Spanien,Sydamerika,Balkan, Rusland, og det fiernessten.Vedjordskalveti Japan l.septemberL923brandte en stsrre sending Rietzschelkameraer
i Yokohamashavn.
I denneudviklingsperiodefor kamerafabrikken
opstodforlsberne for den seneresi populare
Agfa Billy-serie. Personalet,som ved overtagelsenkun var ph 77 personer,steg frem til
L925til 350. Fabrikationen,somi IIZI var pi
2.350 kameraer, steg til trods for de store
skonomiskeproblemer hvert ir. I 1923blev
produceretca. 6.500kameraer
, i 192410.700,
og i 192525.000.
I L924overtog farvefabrikftende sidste20%
af fabrikkenskapital, hvorefterRietscheltrak
sig ud af bestyrelsen.
SiledeskunnefarvefabrikkenBayeri sinpalette ud over film- og fotopapirfabrikationogsi
medbringeen blomstrendekamerafabrikved
fusionen til I.G.Farben. Varemarket Agfa,
sompi dennetid udentvivl havdeden stsrste
vegt i den fotografiskebranche,prydedenu
ogsi de rietzelskekameraer.Fabrikkenhednu
'CamerawerkMtinchen
der I.G. Farbenindustrie AG' - et rent fabrikationsstedudenegen
salgsorganisation,
men en del af det storehovedfirma.

Forenet i l.G.Farben
Milet at kunnetilbyde alt fra det sammefirma
blev med sammenslutningen
til I.G.Farben
endnusterkerebetonet,og det kom til at prege Agfas udviHing.
I I.G.Farbensnye 'Afdeling 3' blev under
sammeledelsesamletfilmfabrikken i Wolfen
(amator-og kinofilm, fotografiskeplader og
kemikalier),fotofabrikkeni Leverkusen(fotopapir), og kamerafabrikkeni Mtinchen, som
fta 1928var blevet sliet sammenmedapparatfabrikken Saskia(lysbilledapparater,
m.m.).
Salget af alle produkler blev organiseretfra
Berlin. Ud over de fotografiskeprodukter i
Afdeling 3 var ogsi Agfa kunstsilke,Agfa
Vistra, og Agfa aromastoffer,som blev producereti Wolfen.
Fortsettesi nestenummer....

o
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T o l o v . o o L o l
Ida Haugsted

r ateliereti BazarNr .9.
I anledning af Tivolis 150 flrs jubilreum i 1993skrev Mag. art. Ida HaugstedbogenTryllehaYenTivoli. Heri omtalesbl.a. Bazarentegnetaf arkitekt
H. C. Stilling i 1843.Dagenefter prremierenskrev Aftenbladet om den elegante Bazar. ttDetforste, der msder oiiet, og gior Indtryk, er den store Restaurations- og Bazar Bygning, opfort i chinesiskStiit og udstyret med den
omhyggeligsteZiirlighed og Elegance".Blandt de i att 15 butikker blev der
opfort et DaguerreotypiAtelier i bygning nr. 9. Tivoli var et af de steder,
hvor fotografiet fik sin spredebegyndelse....

Eneste bevaredefotografi af den el"dste Bazar. I forgrunden sesdet Frilufiscirkus (Kunstnerplnnen),
der blev anlagt i 1557. Foto: Frederik Riise ca. 1860.
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Bazaren omgivet af musicerende ungmaer og en engel,
Tivoli-Avisens hoved i 1845.

Ved Tivolis ibning var der indrettetet atelier,
hvor der blev optagetportretdaguerreotypier.
Det ibnede dog fsrst den 5. septembern
hvor
Adresseavisen
bekendtgiorde,
at der her blev
udfsrt portrintterpi fi minutter for 2 specier
stykket.Sidannefotografiervar endnunesten
ukendte.Et daguerreotypier en fotografiskoptagelsepi en solvbelagtkobberplade,og denne
opfindelsevar gjort af den franskescenograf
Louis-Jacques-Mandd
Daguerre, der havde
solgt sin know-how til den franskeregeringi
august1839. Daguerrekunnedog ikke i begyndelsenoptageportretter, hertil var eksponeringstidenfor lang. Men den fotografiike
teknik blev efterhandenudbredtog forbedret.
Hvilken fotograf, der havdelejem&letdetfsrste ir i Tivoli vides ikke, men der blev fotograferetindtil havenlukkedei begyndelsen
af
oktober. I midten af septembervar der ibent
heledagen,og det tog kun fi minutterat optage et portrat. Bazarensateliervar et af de fsrste fotografiskeatelier overhovedeti Ksbenhavn, og den 22. september1843spilledeH.
C. Lumbyefor fsrstegangsin nykomponerede
" Daguerreotyp-Galop
" (ellernr.2) i Koncertsalen. Fsrst siden 1842blev det tekniskmuligt
uden stsrre vanskelighederat optageportretter, og det var mestomrejsendeudenlandske
fotografer, der arbejdedei faget herhjemme.
Men den29. august1842ibnedeguldsmedog
urfutteralmagerMadsAlstrup( I S09-1876), der
havdeskaffetapparatog solvpladerfra paris,
en pavillon i RosenborgSlotshave.Det var det
fsrstefasteportratatelieri Ksbenhavn(1). Daguerreeksperimenterede
stadigmedat forbedre de tekniskeprocesser,og i marts1843kunne mani Dagennr.88 lase, at hanhavdeunderrettetVidenskabernes
Akademii paris om
en fremgangsmidetil "ved hjelp af elektrisk
Funke" at frembringe daguerreotypierp[ et
ojeblik. Daguerreville nu, skrevbladetforetage flere eksperirnenter
og publiceresineresul-
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tater. Et daguerreotypi-atelier
i Tivoli i 1843
var siledesnogetmegetnyt. Det var imidlertid
ikke Alstrup, der fotograferedei Tivoli i august og september1843.Sidenmaj rejstehan
rundt i Jylland som daguerreotypist
og vendte
fsrst tilbagei oktober.Portratdaguerreotypisternesantal var yderstbegrenset.En af de fi
var kunst- og porcelansmalerGregoriusRenard (1814-1885),
der begyndtesom fotograf
i 1843.Han boedei Krystalgade79 og fotograferedei Helsingztr,Ksbenhavnog Roskilde
1843-44.Sidenvirkedehani hertugdommerne.
Men der foreliggerikke nogetom, at fotografen skulle vere Renard.
Fotograf og fotohistorikerenJapetusEmilius
Albrecht Hansen(1826-1396)var den forste,
der arbejdedemed sporgsmiletom tivolifotografensidentitet(2). Han foreslogi 1892,at
fotografenkunnevare professorLudwig Sasse
fra Amsterdam.Han optog daguerreotypieri
Hamborgi forf,ret 1842og 1843og kom faktisk til Ksbenhavni juli. Sasseboedeunder
opholdetpi Gribrsdretorv 98 og opiog portretter til 2 specierstykket, sammepris somi
Tivoli. Fsrst i oktober rejste den hollandske
fotograf videre til Malma oE Skt. Petersborg.
Den periode,hanarbejdedei Ksbenhavn,passermedTivoli-siesonen,
og i DanskeKancelli,
hvor man skulleregistreres,hvis mansnskede
at drive forretning, figurerer Sasseikke. Det
kunne tyde pi, at han virkede i Tivoli, hvor
det ikke var nsdvendigtat sogeom tilladelse,
da Carstensen
havdeprivilegium.Blandtandre
navne,der eventueltkunnekommepi talesom
Tivolis fsrste fotograf, er daguerreotypisrog
portratmaler Johan Frederik Msller (17971871)eller 'JydskeMsller". J. E. A. Hansen
har gjort opmarksompi, at Muller den28.juli 1843forevistedaguerreotypier
i Industriforeningen;her var i al fald en n:Brtilknytningtil
Tivolis bestyrelse.Moller mi havdearbejdet

en tid med daguerreotypi,da han i januar
1843, uden det dog blev bevilget, ansogte
Kunstakademietom rejseunderststtelse
for at
Eflre.sig bekendtmed "nyere Opdagelserog
Forbedringeri Daguerreotypien".Aret efter
fotograferedehani Helsingor (3). Sasseer dog
efter rnin meningden mestoplagtekandidat.
I marts 1844skrevCarstensen
i Ny Portefeuille, at Daguerrenu yderligerehavde"fuldkommengjortsin bekjendteOpfindelsei den Grad,
i nesat mankan tageet Dagueneotypibillede
ten utenkelig kort Tid - man sigeren Tusinddel af en Sekund".Nyhedenblev ogsi refereret i Tivoli-Avisen nr.4. De portratter, som
for nylig var forevist i det parisiskeAkademi,
skulle haveveret overordentlig'smukke",
og
fysikerenArago vil snartudsendeen udforlig
beskrivelseaf den nye fremgangsmide.I den
fsrste manedaf sesonenL844var ateliereti
Tivoli ikke ibent, formentligmangledemanen
fotograf. Men Tivoli-Avisen bekendtgjordei
fsrste uge af juni, at atelieretnu holdt f,bent
hver formiddagkl. 9-12og kl. 16-20om eftermiddagen. Men tilsyneladendelukkede det
igen i en periode,for fsrst fra den25. juli annonceresder igen medportretoptagelseri atelieret. Men der har ibenbart veret problemer
med at lokke kundertil, for i augustblev billetten til Tivoli refunderet,hvis man besogte
atelieret,der nu var ibent heledagen.De portretter der blev optageti sasonen,kendesikke, men omtalesi Tivolis tredie seson som
verende ret vellykkede, men dog ikke helt
perfekte. Desverre ncvnes fotografensnavn
stadigikke, sksnthansvirksomhedomtalesadskillige gange.
I 1844flyttedebyenskendtesteportratfotograf
Mads Alstrup privat til Ostergadeog ibnede
ridebanefloj
samtidigsit studiei Christiansborg
i augusti opgangenmellemHofteatretog Marmorbroen.Han havdesucces,og hansportretdaguerreotypierblev udstillet om foraret pi
Charlottenborgskunstudstilling.Alstrup annonceredefortsat hyppigt i Adresseavisen,
og
(nr.l47) skrevhan, at
i en af juni-annoncerne
han havde forbedret teknikken for at undgi
den blaagtigekolde tone. Han havdeopfundet
en kemisk behandling,der gav billederneen
smukbronzetoneeller guldfarve."Jeger den
f6rste", skrev han, "der har opfundetdet her
(nr.203) forklarer
i Byen". I Adresseavisen
han, at han kunne optageportretter med alle
de forbedringer,somteknikkentil datovar undergiet. Nu var hansbilledersmukkere,mere
solideog kraftigereend "Nogenher i Byener

i standtil". Alstrupsbilleder kostede2 til 3
rdl. pr. stk. Der er ingentvivl om, at Alstrup
konkurreredemeddenukendtedaguerreotypist
i Bazarennr.9. Tivolifotografenindrykkede
den26. augusten meddelelse
i Adresseavisen
(nr.200),hvor han skrev, at han dagligoptog
portratter fra kl. 9 til solnedgang.De kostede
3 rdl. stykketog var optagetefter "nyestePariser-Methode".Optagelsenskete,skrev han,
"i faa Secunder,hvorvedPortraiterneerholde
et Liv og en Fiinhed i Udfsrelsen,som man
ved den aldre og mere usikre Methodekun
handelsesviiskunde forskaffe". Han gjorde
ogsi opmarksompi, at intet portret blev leveret "uden at det er indatset med Guld, som
bevirker, at det ikke kan aftsrres". Guldtoning
var en af de forbedringer,der hurtigt vandt
indpas,en teknik, som Alstrup efter eget udsagnvar den fsrste til at tagei brug herhjemme. Fotografeni Tivoli kunneogsi meddele,
at alle, der fik tagetderesportrat, fik entreen
godtgjort."SammeSted",skrevhan,"kanEn,
som er wet i at PolerePlader,erholdestadigt
Arbeide". Men desvcrre afslsredefotografen
ikke sit navni annonceringen.
Det gjordehan
heller ikke i den meddelelse,
han den 8. september sattei Tivoli-Avisen. Daguerreotypiateliereti Tivoli, skrevfotografen,egnedesig
sarlig "i disseskjanneSeptemberdage"
til afbenyttelse;han gjorde opmerksompi, at en
- Mads Alstrups"be$endtDaguerreotypist"

tr. l.

gltrlr9n

ttabi O nr[6

lrii

: ll{m.lig lhmil.nt

D(r !7

Eoi.

d e. ga.ah.

1,{.1F.

I(lillGDhrYD

gnftlr. rlr. { p.

rullf

Itylt hosl" illcb|clsco,
0rubrddnaorLr.

Forste forside af Tivoli-Avisen, der udkom
1844-46. Bladet blev tryb af Louis Klein,fra
nr. 1O i Bazarens fficin.
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Bazaren med kinesisk vimpelstang, tegnet af H.C. Stilling i 1843. Tdrnuret blevforst opsat detfolgende
dr. Litografi.

pastandoffi, at han var i standtil at levere
langtsmukkere,solidereog kraftigereportrietter end nogenandeni byen, "ogsaaidet allerhsiestegjelde til Vesterport,da man straks
udenfor ville kunne erholde Portraitter,der
idet mindstei enhverHenseende
kanmaalesig
medhans".Der var stadigikke mangedaguerreotypisteri 1844udoverMads Alstrup. Den
ukendtefotograf i Tivoli kan vere ur- og kronometermager
GeorgSchou(ca. 1816-1900).
Han havde i juni L844 atelier i Rosenborg
Slotshave
bagHerkulesPavillonenogannoncerede i Adresseavisen
(nr.I42), at han daglig
mellemkl. 10 og 14 optog daguerreotypiportratter. Prsver pi hansarbejderkunnesespi
hansbopal Norgesgade
169og hoskunsthandler Blankensteiner.Vi ved ikke hvor lenge
han fotograferede
i KongensHave, mentilsyneladendeli atelieretkun ganskekort tid her,
for den 18.juni 1844ansogteSchouIngeniorkorpsetsfestningstjeneste
om tilladelsetil at
mitte opfore en transportabelbraddebygning
pi stadsvoldens
bastion,"for deri at kunneafim;geDaguerreotypi-Bi11eder".
Hans sag blev
behandleti festningstjenesten,
menden5. juli
meddelteKollegiet,at der desv&rreikke kunne
givesnogentilladelse.Da Schousiledesmitte
opgiveplanerneom et atelierpi voldene,kan
hani stedethavelejet Tivolis atelier,hvor der
igen siden slutningenaf j uli blev annonceret
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medportratoptagelser.
Vi ved fra Industriudstillingenskatalo5,at Schouog Alstrupsomde
enesteudstillededaguerreotypiportretter
pi Industriudstillingen
i augustog september1844
(nr.6421.Alstrupvisteen rammemedportretter, der vakteopmerksomhed
for "de smagfulde Valg af Stillingerog en ualmindeligTydelighed og Bestemthed"(4). I Adresseavisen
(nr. 207 & 211) gjordeAlstrupi augustselv
opmerksompi, at hansbilleder var udstillet
pi Industriudstillingen,
der aflroldtesi Charlottenborgskuppelsal.Adskilligeaf Alstrupsdaguerreotypierer bevaret,bl.a. i Det kgl. Bibliotek og DanmarksFotomuseum
i Herning.I
1845overtogen franskdaguerreotypist
Tivoliatelieretog Schouvirkede somfotografi Helsingor, men fik iret efter egetatelierAmagertorv 2 ved St. Kjobmagergade.

Den franske fotograf
I Tivolis tredje s&son,der indledtesden 18.
maj 1845,var atelieretendnuikke ibnet, men
den 30. maj bragteTivoli-Avisen(nr.13) en
beskrivelse
af "Daguerreotypi-Anstalten
", som
i den foresti.endeseson blev lejet af franskmandenP. Boui1l6."Den Kunstat dagueffeotypiere, der med Lynets Fart forplantedesig
fra Opfindelsesstedet,
Paris, saaat den i faa
Aar er blevenudbredtover heledencivilisere-

de Verden, har hidtil i vort Fedreland kun
indtageret temmeligtlavt Standpunkt",skrev
Tivoli-Avisensrcdaktsr. "Det Mechaniskeved
Tingener naturligvismegetsnartlrrt Anskaffelsenaf et Apparatog en kort Veiledningmed
Hensyntil detsAfbenyttelseer nok til at satte
Enhver i Standtil at portraitereved Hjelp af
Daguerreotyper.Med denne Opfindelsehar
somsaamegetAndet sineegnesmaaFinesser,
hvilke man selv ved Ovelse og vedvarende
Forsogmaa seeat erhvervesig, forindenman
er i Standtil at tilveiebringeDaguerreotypibilleder, der svarertil OpfinderensHensigt.De
Portraiter, der i foregaaendeSaison blev
leveredei Tivolis Daguerreotypianstalt
kunne
i hver Henseendestilles ved Siden af de
bedste,der producereshertillands,men, "det
bedsteer ikke godt nok", siger man for et
gammelt Ord, dette maa ogsaa finde sin
Anvendelseher. Det har derfor veret Tivolis
Entrepreneurmagtpaaliggende
at bringe det
at
de
Daguerreotypibilleder,
der udgaar
dertil,
fra det nerverende Atelier ikke i nogen
Henseendeskulle staaetilbage for de bedste
der produceresi selve Frankrig, og til den
Endehar han formaaeten tidligereBekjendti
Paris, hvis Capacitethan saaledesselv har
overbeviistsig om. Daguerreotypisten
Bouilld,
til at komme hertil for at daguerreotypiere
dem, der i denneAnledninghenvende
sig til
Tivoli. Hr. Bouill6 er nu indtruffenhertil, og
saasnart de fornsdne Forberedelser med
Hensyntil Localet ere udfsrt hvilket vil vare
skeet om et par Dage, vil Daguerreotypianstalten blive aabnet. Med hensyn til dens
Indretninger der intet sparetfor at gore den
saa hensigtsmassigog beqvemsom muligt.
Pavillonen,hvori Portraiteringenforegaar,er
blevet belagt med et tatsluttendeGlastag,saa
at der intet vil kunne vare til Hinder for at
tage Portraiteri hvilkensomhelst
Veir. Tiden
naarog Prisen,til hvilken disseDaguerreotypibilleder herefter vil vinre at erholde, skal
n&rmereblive bekjendtgjort"
.
Mads Alstrup reflekteredestrakspe denneintroduktion,sommi havevakthansbekymring.
Han satteden 30. maj en annoncei Adresseavisen(nr.I24), hvori han skrev,at han leverede portretter, der var lige si gode som de
prwer, han forevisteeller "i Sammenligning
med de bedsteWiener- og Pariser-Portraiter"
og, fortsattehan 'Jeger overbeviistom, at der
er ingen her i Byen der kan levere Portraiter
med alle de Fuldkommenheder
der udfordres,
bedreendjeg, da dertil hsrer flere Aars ovel-
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se,ChemiskeKundskabersamtganskeat opoffre sig til Kunsten".Men intet kunnestandse
udfordringenfra det folkeligeTivoli. Den fsrste annoncebragtesi Tivoli Avis (nr.16) den
2. juni og lod siledes: "Hr. Bouill6 fra Paris
holder aabenthver Dag fra kl. 8 Morgen til
kl. 6 Aften. Klart Veir er aldelesikke fornsdent, for at Portraiternekunnelykkes". Samme meddelelseblev givet dagenefter i Tivolis
(nr.L27m.v.), hvor
annoncei Adresseavisen
der stod,at portretter til 3 specierkunneoptages i hvilket som helst vejr. P. Bouill6, hvis
datavi ikke kendermegettil, var omrejsende
daguerreotypistog havde alleredei efteriret
1842 optagetdaguerreotypiportretteri Hamborg (5). I Tivoli-Avisen(nr.23),blev det bekendtgjort, at atelieret nu var ibnet, og at
Bouill6 var til stededaglig for at modtagebestillinger."Somtidligereanmeldter Pavillonen
hvor Portraiternetages,bleven belagt med et
tatsluttendeGlashg, saaat de ville kunnelykVeir. Vi anbefalerAlle
kes i hvilkensomhelst
og Enhverbelejligstat tagede udhengtePortratter i Oiesyn. Man vil finde, at de ere
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Den gamle ballongynge ca. 1888. samling: Andreas T. Morch.

Den franslcc daguerceotypist P. Bouvilli lejede atelieret i Ba.zaren i
1845. Han optog de her viste portretter af generallojtnant J.H. Hegermann-Lindencrone og historikeren Frederik Barfod, medlem af den
grundlovgivende forsamling, med sonnen. Forstnevnte blev optaget i
Tivoli den 11. september.
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Tivolis hovedindgang ca. 1918. Samling: A.T.M.
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usedvanligtkraftige og bestemteog gengive
de allermindsteDetailsmedstor Tydelighed".
Dette glastagnievnesikke i brandtaksationerne, mendet noteresdog, at flere rum i Bazarens nordfloj, hvor atelieretle, blev giort i
standog tapetsereti 1845. I Tivoli- Avisen
(nr.63) den 20. juli indrykkedeBouillden annonce."Da nogleaf mineBekjendte
haveunderrettetmig om, at det arede Publicumi Alrnindelighedfinder Prisenpaa mine Portaiter
for hoi, harjeg troet i den korteTid, jeg endnu har tilbage at varre her i Kjobenhavn,at
burderette mig derefter,hvorforjeg har nedsatmin Priis til 3 rdl. Da jeg stedsehar snsket
at mine Arbeider selv skulle tale for sig, vil
Enhverkunneoverbevisesig om minePortraiters Fortrinlighedaf de Prover,jeg har udstillet i mit Atelier, hvilke jeg har forfardiget
saaveludenlandssom hersteds".Det var en
nedsettelseder kunnemerkes, hele2 rigsdalers rabat. En ugestidsenerevar der igen en
stor annoncei Tivoli-Avisen (nr.68-69),det
gik ibenbart tregt med kunderne."Hvad der
i Serdeleshed
er Grundentil, at Flereikke have ydet Daguerreotypi-Portraiter
dentilborlige
Anerkjendelse,er, at dissehaveforekommet
dem at giore Personerneeldre endde i Virkelighedenere", skrev han. Men han ville nu
gerne underrettepublikum og isar damerne
om, at eftersomdette "ikke ligger i DaguerreotypiensNatur, menblot i feilagtigBehandling, hvorved de svare Skyggerblive starkt
angivne,medensMellemtinternernangler,forpligter jeg mig til at leverePortraiter,de,ri ingen Henseende
vise Personerne
eldre end de
ere, ligesom Ingen er forpligtet til at tage
nogetPortrait, hvormedhan ikke selver luldkommentilfreds". Atelierethavde,stodder i
annoncen,ibent hver dagfra kl. 8 til 16. "Det
er ligegyldigthvorledesVeireter". Pris stadig
3 rigsdaler. Den 7. septembervar der en bemarkning i Tivoli-Avisen(nr.11)om, at hr.
Bouilld om "en ganskekort Tid agterat vende
tilbagetil Paris".Derfor mitte de, der snskede
at blive daguerreotypierede
af ham, "behage
snarestmuligt at henvendesig til ham i Tivoli
BazarNr.9, hvor haner tilstedehverDag, fra
Kl. 8 Morgen til kl. 4 Eftermiddag".I hele
sesonenblev der lsbendegiort opmarksompi
daguerreotypierne.De kostedei begyndelsen
5 rdl. stykket. Den 25. septemberophorteannoncering€tr,og Bouill6 rejstefra Ksbenhavn;
m?n vd, at han i oktoberdaguerreotypierede
i Arhus og Kiel. Tivoli lukkedeforst i begyndelsenaf oktober, si grundentil hansafrejse
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har sikkert varet den dirlige forretning, det
ibenbart var. Blandt de portretter Bouilld optog i Tivoli er bevaretto godedaguerreotypier
i Det kgl. Bibliotek,og det var ikke hvemsom
helst, der gik til fotografen(6). Det ene daguerreotypi forestiller generallojtnantJohan
HendrikHegermann-Lindencrone
(I7 65-1849),
der var gift med forfatteren Louise Hegermann-Lindencrone(1778-1853),
midtpunkti
en litterer kreds pa familienslandstedRolighed ved Kalkbrenderiet. Her msdtes tidens
sksnindersomAdamOehlenschliiger,
H.C. og
A.S. Arsted,B.S.Ingemann,
F.C. Sibbern,P.
Hjort, J. P. Mynsterog ThomasineGyllembourg. Det andetdaguerreotypier et interessantdobbeltportretoptagetaf Bouilld den I 1.
september1845.Det viser historikerenog politikerenFrederikBarfod(1811-1896)
medsin
to-arigessn HansPeterBirkedalBarfod(1843
-L926),senerelege og historiskforfatter. Fr.
Barfod oprettedeen drengeskolei 1834, nu
FrederikBarfodsskole,og virkedei midtenaf
1840'ernesombibliotekari Det skandinaviske
Selskab.Han blev senereansatved Det kgl.
Bibliotekog skrevbl.a. Fortallingeraf FadrelandetsHistorie (1853).Som i de foregiende
Tivoli-s&sonerannoncerede
MadsAlstrup flittigt den sommeri Adresse-Avisen
for at imsdegi sin dygtige parisiske konkurrent. Han
skrevf. eks. (nr.132)i begyndelsen
afjuni, at
hans portratter nu kunne ses "lige saa godt
som Kobberstik",og hanspris var sat ned til
2 rdl., dts6. 1 rigsdalerbilligere end Bouill6.
Sammesommerfik daguerreotypisten
C. Iverseni maj et atelierVestervold207 ved Mollen
ud for Sct. Pederstrede.Her opfartehani oktober en glaspavillon, ifolge Adresse-Avisen
(nr.256),menhanblev ingenalvorlig konkurrent for Bouill6. I 1846omtalesder ikfte noget
daguerreotypi-atelier
i Tivoli-Avisenoverhovedet; det var udentvivl ophort, og lokaletblev
brugt til andreformi.{.
NOTER:
1. OchsnerBjorn 1986:Steen1987,109,135ff.
2, HansenJapectus1892, 169-172.
3. RA KA Behandlede sager t.221, ansogning
02.01.1843;JapetusHansen1892.
4. RA Det kgl. Ingenieurco{ps,
Indkomnesager,Registraturbd. l2l, 1844,nr. 68, nr.394, nr.1030;
Udsigt(1844)1845,90, 95 (Schou& Alstrup).
5. OchsnerBjarn 1986,28-29180; Steen1987.
6. OchsnerBjorn 1974,figs. 3-4 (Tivoli portretter).
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DAGI.]ERREOG DANMARK!

En kede af nationalgardister
mitte hjalpe Daguerrefrem til paleets hovedindganggennem
enjublendefolkeskare,"folk skabersig verre
enclefter vor store Napoleon'ssejre" udtalte
en borger i folkemangden.Da klokken slog
10:00pi akademietsstore ur i forhallenblev
dsrene til rotundenlukket, og msdet kunne
begynde.

l)agirerm di.courrrrl l'cffr.t rl'nnt clllhr

orhlhro rur rnc l,hqoo. ll..rrln rlo ll. Gl rtatc Jrlrl

Den eluperimenterende Louis Mandd Daguerre.
{resnit 13,2s,12,2cm af Gustav Janet 1848.

FlemmingBerendt.
I begyndelsen
af januar'1839havdeden franske kunst- og dioramamaler,Louis Jacques
Mand6Daguerre(1787-1851)
aftaltmsdei Videnskabernes
Selskabi Paris - hvor han ville
fremvise, beskrive og demonstreresin lenge
bebudede"opfindelse",at frembringeet "af lyset" tegnetbillede. Et stort auditoriumi den
pompssebygning,PalaisMazarin,midt i den
franske hovedstad,vil stillet til ridighed for
Formandenfor Videnskabernes
eksperimentet.
var den
Selskab,FrancoisArago(1786-1853),
forste, som indfandt sig til modet,fulgt af en
hojtidelig skareaf Frankrigskendtestevidenskabsmend,fysikereog kemikere,bl.a. Alexandervon Humboldtog JeanBaptisteBiot, for
at overvare denne, efter sigende,selsomme
"tryllekunst". De mest skeptiskeaf de lerde
forbandt begivenhedenmed en blanding af
trylleri, magi eller sigar fup! Msdet var offentligt, menkun teoretisk,idet det sarligt udvalgte publikum fyldte salentil bristepunktet.
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''FOTOGRAFWIESTE,R'' DAGI]ERRE.
Inuis Daguerrehavdei forvejenladet sineinstrumenteropstille. I fsrste rakke det nykonstruerededaguerreotypikamera,
fremstillet af
den parisiskeoptiker AlphonseGiroux. Foruden dette hovedinstrumentvar der en lang
rakke spritblus, termometre,kolber, kar- og
skile indeholdende
dekemiskesubstanser,
som
var nsdvendigefor eksperimentets
udfsrelse.
De larde herrer stod i passendeafstandfra
opstillingetr,man skulle nodig risikere liv og
lemmer. Desudenvar kviksolvdampeikke noget at spogemed. Louis Daguerrehavdekort
forinden "aftaget" tre billeder; et af Louvre,
Tuillerierne og Notre-DameKirken, som det
nu var meningen,underallespisyn, at fremkalde,fiksereog fremvise,somendeligtbevis
pi, at processenvirkede og var holdbar. De
mangefremmsdtetrengtes omkring opstillinBetr, og gennem rctgenfra de store cigarer
kunne man se Louis Daguerreudfore de salsomste manipulationermed sine forsslvede
kobberplader.Efter ca. 45 minuttersblanding
af tavshed,smipludrenog let fnisen, kunne
Daguerrestolt fremvisedenforsslvedekobberplade, pi hvis overflade man tydeligt si et
smukt og detaljerigtmotiv, hvis magede tilstedevarendealdrig havdeset. Spontantklappede man i henderne hvorefter formanden
Arago udtalte,at han var rede til at offentliggsreDaguerre'sprocesfor de orrrigemedlemmer af akademietog offentligheden,hvilket
sketeden 19. august1839.Siledesfsdtesen
af menneskehedens
stsrsteog mestbetydningsfulde opfindelser,at kunnefastholdenuet ved
hjelp af lys, kemi og optik. Daguerreotypiet.
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Formanden for Videnslcnbernes.4(<ndernii Franlvig,
Frangois D. Arago. Litografi af Charles Baugniet 1833.

Umiddelbart efter processensoffentliggorelse
var Paris,ja hele Frankrig grebetaf national
stolthedover, at det blev en franskmand,sorn
overhaledeenglanderenFox Talbotog andre.
Den franskeskribent,JulesJanin,har givet et
fslelsesmessigt,ja nesten poetiskbillede af
begivenheden:
"Endelighar vi med egne ojnekunnetse, og
med egnehander kunnetgribe denneutrolige
og beundringsvardige
opfindelseaf Daguerre.
Man behsverikke, som vi, at beskaftigesig
medde sksnnekunster,for at kendeDaguerre.
Hans navn er populart i Europa; forst og
fremmesthar han vist sig som en udmarket
maler; men hans egen kunst har ikke veret
ham tilstrekkelig. Ved hvilken utrolig folgeaf
forsog,undersogelser,
anstrengelser
og udviklingeraf alle slags.Opfinderenaf daguerreotypien er kommettil det resultat,somvi her vil
omtale,at den endnuskalvare en hemmelighed. En gangvil han selvgive heleEuropaen
forklaring herpi, nir Frankrig, gavmild og
uegennyttig,skenker Europaja hele verden
denne herlige gave. Imidlertid er Daguerre
kommettil folgenderesultat:han har komponeret en slags sort fernis; dennefernis anbringespi en plade som udsattesfor dagens
lys, og i fh ojeblikkeindpragersig da enhver
genstand,enhverslqygge,der afspejlersig pi
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pladen,somi slagscameraobscura- det v&re
sig himlenellerjorden, detrindendevand,kirken, som fortaber sig i skyggerne,ja den
mindstesten og det ubetydeligstesandkorn.
Aldrig har den storstemesterspenselfrembragten lignendetegning.Detaljerneer lige si
merkelige som helhedenbeundringsvardig.
Man mi nemligbetenke,at det er solenselv,
der ved sin almegtigevirksomhedi dennealdelesny kunst, frembringerdisseubegribeiige
usikarbejder.Det er ikftelengeremenneskets
re blik, som pi afstandopdagerskyggeneller
lyset;det er ikke lengeredenskelvendehand,
sompi et bevageligt stykkepapir gengiveren
stedseafvekslendescene.Nu behsvermanikke, somhidtil, at dvele flere dagepi densamme plet, eller underden sammehimmel, for
med anstrengelse,at erhvervesig et fuldkomment billede af virkeligheden.Det nye under
ivarksettes i ojeblikket selv, ligesi hurtigt
somtanken,ligesi hurtigt somsolenudsender
sinestriler - nu kan man sigetil Notre-Dame
kirkenstirne: "Stiller Eder der", og de vil adlyde; det er siledes,de har adlydt Daguerre,
som en dag fsrte dem hjem med sig, ganske
somde sti, lige fra de umideligstesten,hvorpi de er grundede,indtil de finesteog letteste
spir, somingenudenDaguerreog solenendnu
har set. Hvad vi her beretterer hojestforunderligt; men intet er si utroligt somvissevirkeligheder.Selv Napoleon,han, som begreb
alt, ville ikke tro, at en let damp,indeslutteti
et jernror, kunneheve de stsrstemasser,og
hankaldtedampskibeten barneleg.Pi daguerreotypietbliver man imidlertid nodt til at tro;
thi ingen menneskelighind vil kunne tegne
som solen;intet menneskeligt
blik vil kunne
trange si dybt ind i lysetsstrsmog i morkets
dyb. Vi lrar setParisstsrstemonumenter
siledesgengivet.Vi har set Louvre,Tuillerierne,
Pont-Neufog Notre-Dame,og i ethvertaf disse mesterverkersporesden sammeguCdommeligefuldkommenhed.
Man vil lagge merke
til, at her er ikke tale om en plump mekanisk
opfindelse,som i det hojestegengivernogle
masserudenskygge,udendetaljer,udenandet
resultatend besparelsen
af nogletimershindarbejde.Nej, talener her om den storstenojagtighed,denfuldkomnegengivelse.
Og si mi
man legge marke til, at dennegengivelseer
langt fra at v&re ensformig,som man kunne
formode.Tvertimod, ikke et enesteaf disse
malerier, frembragteved sammefremgangsmide, ligner det foregiendeeller efterfolgende. Dagenstime, himlensfarve, luftensrenhed,forirets blidevarme,vinterensstrenghed,

Notre-Damekirkcn afiagetfra Pont de Tournelles.L. Daguerre 1839-39.
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efterirets kraftige farvespil, genskinnet i
vandet,alleatmosferenstilfeldigheder,gengimide i dissemaves pe en berrndringsvardig
gelosemalerier,ofl hvilke manmi sige,at de
fremstir under beandingenaf luftens genier.
Vi har siledesi en rekke malerier,frembragt
setParisgengivetveden
ved daguerreotypien,
glinsedepi de brogede
solen
varm solstrile;
mure, som kr:aftigtfremstodi den fantastiske
skygge;dernast har vi set Parisgengivetunder en med skyer beslsrethimmel, medens
vandet falder ned i tunge driber, og kulden
sluttersig sorgmodigtorn byen.Siledesfremkommer - ved dennemide at reproducereden
ydre verden - en ubeskriveligtroskab i alle
gengivelserog en utrolig nojagtighed
i belys-
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ningen.Ved fsrsteojekastvil manaltsi i tegningenkunneerkendevirkningerneaf denblegeparisersoli modsetningtil Italiensglodende
solstri{er.Man vil med bestemthed
kunnesige: dettelandskabkommerfra Schweiz'kolde
bjerge;denneudsigter tagetpi Afrikas brandendejordbund;manvil kunneskelneFlorents
domkirke fra Notre-Damekirkens, blot ved at
betragtedenhimmel,hvori beggedissepragtige mindesmerker haver sig.: Ved denne
merkvardige opfindelse,bevaresikke alene
stedets,men ogsflsolensintensitet.Hvad der
ikke er mindre beundringsvardigt,er, at ni,r
varket enganger fuldendt,ved soleneller lyset, kunne disse ikke mere indvirke derpe.

Stilleben afiaget i Louwe's gibssamling. Gave titfyrst Metternich. L. Daguerre 1838.
Rudeolf Skopecsamling. Prag. ff .B.).

"Beundringen voxer endnu, naar man tager Forstorrelsesglassettil Hielp. Man seer da Meget, som
undgik det ubevebnede Aie,"f. Ex. Indslcrifier paa Skilter, Sammenfoiningerpaa Gipsfigurer".
Stilleben. Gave til Arago fra Daguerre 1839. Samling: Perpignan Museum.
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Stilleben afiaget i Louwe's gibssamling. L. Daguene 1839.
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"Daguerreotypien vil blive et uundvarligt redskabfor den rejsende, der itd<ckan tegne og for kunstneren, der ild<ehar tid til at tegneu.
Opstillede fossiler. L. Daguene 1837-39.
Samling: Conservatoire des Arts et M4tiers, Paris.
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"DaguerresBilleder overgaarAlt hvad manforhen har kiendt. Tegning,lfstqgning"i ig naytningsmaadenhave her den meestful"dendteTroslmb;thi det er Naturenselv, som har malet".
venus og laindemodel. L. Daguerre 1839. samling: Perpignan Museum.

Denneeftergivendefernis, hvorpi denmindste
strd,{efsr havdesi megenindflydelse,vil man
nu forgavesudsiettefor dagslyset;
dener uudsletteligog varig som et sti,lstik. I et camera
obscuraafspejlergenstandene
sig meden nojagtighedudenlige; menhvadder frenrbringes
i den, er ikke et bestiendemaleri; den er et
spejl, hvori intet forbliver. Forestillermansig
imidlertid, at dette spejl bevarerindtrykketaf
alle de genstande,
somreflekterersig deri, da
vil mankunnegsresig en nastenfuldkommen
id6 om, hvad daguerreotypien
er. Men endnu
markverdigere er det, at ogsi minen, dette
blegegenskinaf solen,gor sin virkningpi hin
merkvrcrdigefernis. Selv den bersmteastronom Arago forbavsesved denhamhidtil ubekendtekraft i dettehimmellegemes
str6,1er,
der
ved daguerreotypienfrembragtede sksnneste
mineskinsstykker.Det ville vere umuligt at
opregnealle anvendelser
af denneopfindelse,
som miske bliver dettearhundredes
stolthed.
Daguerreotypien
er bestemttil at mangfoldiggffie naturensog kunstenssksnheder,omtrent
siledes som bogtrykkerkunstenreproducerer
den menneskelige
andsmesterverker.Den er
en kunst, som vil kunneudsrresaf enhver;en
pensellydig som tanken;et spejl der bevarer
ethvertindtryk; en tro gengiveraf alle universetsmindesmarkerog egne;- den er en uophorlig, spontan,utrettelig reproduktionaf utallige mesterverker,som tiden har spredtover
jordensoverflade.Daguerreotypien
vil blive et
uundvarligtredskabfor denrejsende,der ikke
kan tegne,og for kunstneren,der ikke har tid
til at tegne.Den er bestemttil at popularisere
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kunstenssksnnesteverker, hvoraf vi kun besidder kostbareog utro gengivelser.Om kort
tid vil mankunnesendeet barnhentil museet
og sige: "Om tre timer mi du bringernig et
maleri af Murillo eller Raphael"- rnan vil
skrivetil Rrrm:"Sendmig SanktPetersKirkes
kuppel", desudenvil daguerreotypien
kunne
tilfredsstille alle kunstensfornsdenhederog
alle livets indfald. Sin elskedesbolig vil man
kunne fsre med sig, uden at hun aner det.
Man vii kunneudfore kopienaf et smuktportrat, og sige: "Jeghar originalen"(1).

H.C. ORSTED
Nyheden om den store opfindelsenf,edead
forskelligekanalerfrem til Danmark,bl.a. fra
prins Christianden VIII's udsendingi Paris,
ChristianTuxen Falbe (2). Den 14. februar
1839blev der aflroldtet msdei "selskabetfor
Naturlerens Udbredelse",under forsede af
hans kongeligehojhed prins Christian,hvor
etatsridH.C. Zrstedholdtet foredragom Daguerre'sopfindelse- detteindleg blev offentliggiort i bladet Sandagen,som var tillag til
Dagen.H.C. Orstedsindleg er en interessant
fortolkning af Falbesbrevetil prins Christian.
Da opfindelsenendnu var delvis hemmelig,
havdehan haft betenkelighederved at holde
detteforedrag.Det gengivesher uforkortet.
NOTER:
1. (Le Commerce, 13 januar 1839, samt Le Moniteur
Universel, 14. januar 1839).
2. Objektiv nr.45. Ida Haugsted: "Lysets Spor".

o

Mary Willumsen

Mary Willumsenshumoristiskebilledsansbekraftesi takt med det antal motiver, man
beskuer.Billederneer et udvalg af en seriepi a0 stk., hvor fotograf og model med
glimt i ojet, underfundigtog spogefuldt,viser forskelligesituationer.
Mary Willumsen har selv forklaret i 1921,at hendesbetalingvar, at modellerneaftog
de fremstilledebilleder. Postkorteneher har sandsynligvistilhsrt fotomodellen,da de
er ksbt samletog har sammeudseende,
d.v.s. letterebleget,lidt bojedesamtstemplet
med "ENERET".
I martsnummeretaf KATALOG udgivetaf "Museetfor Fotokunst",BrandtsKledefabrik, fortaller Andrew Danemanpf, engelskom sit mangearigeefterforskningsarbejde,
som fsrte til en kontakt med hendes82 irige son!
Desudenprasenteresfor fsrste gang et fotografi af kunstnerenselv pi badeanstalten
Helgoland.
I oktobermanedarrangererAndrewDanemanenbilledudstillingpe Ny CarlsbergGlyptoteket, hvor de bedsteaf fotografiernevises.
Samling:MichaelFornitz. Et enkeltbilledetilhsrer Andreas.T. Msrch.

H.C. Arsted om Daguerres
opfindelse
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Vi owrvcrer her msdzt i Videnskabernes
Selskabdcn 19. augurt1&!9, Arago bekcndlgoren af mewreskzhedercstsrste
og
mestbetydning;fuldeopfittdcrser,at htnnefarthordz nua veit hjcrp af
$s, kant og opi*. Dagueneotypiet.
Daguene og Isidore Nidpcemodtagerakadenias hyAzst.
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Sorclag,en.Et Folgeblad til "Dagen.".Red. af A.E. Boye.
UdS. af A.C. Rostock. Nr. 8. 24. b-ebruar 1839.

Naturvidenslcabsmanden H.C. Orsted blev under en reise til England
i 1846 dagueneotypieret af Antonie Frangois Jean Claudet.
Danmarl<s Telcnisl<cMuseum.
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Hans Clu"istianOrsted
Den Opfindelse,ar ladedet flygtigeLysbilled,
som dannesi det saakaldteCameraObscura,
frembringeet varigt Spor paa fast Grund, har
med Rette tildraget sig almindelig Opmarksomhed,saavelhos os som i andre oplyste
Lande. Jeg har i denneTid ofte faaetAnledning til at sige min Mening om denneGienstand;ja jeg er endogbaadeoffentligt og privat blevenopfordrettil at aflrandledenneSag,
enteni dettehedredeSelskabeller mineMainedsforelesninger.
Idet jeg med Fornojelsefolger saasmigrende
Opfordringer,skeerdettedog ikke udenen vis
Betankelighed,da jeg her kommeri det Tilfelde at maatteaflrandleen Sag,hvis vesentligste Deel er en Hemmelighed,hvoroverder
altsaaikke lader sig fremsatteandetend Gisninger. Imidlertid er det 6nske, at dannesig
en saa fuldstendig Forestillingsom mueligt
om denne merkelige OpdagelsesBeskaffenhed, saa naturligt, at jeg ikke bsr unddrage
mig fra at vure mine tankendeMedborgere
behielpeligderved.Jeg gior mig imidlertid det
sikkre Haab, at man ikke vil legge mig til
Last,om det til sin Tid skuldefindes,atjeg af
de ufuldkomneEfterretningerikke havdeopfattetalt rigtigt.
Denne nye Afbildningskonst,
hvis Opfinder,
Daguerre,alleredebegynderat nydeen europeisk Navnkundighed,
bestaarvesentligderi,
at man i et hertil eiendommeligindrettetCameraObscura(1) laderBilledetaf Gienstanden
falde paa en Grund, som ved Lyset lider en
varig Forandring,saaat det Rumsomindtages
af Billeder,beholderligesompreget af alle de
Styrkegrader,som fandtesi det Lys, hvoraf
det beskinnes.
Det fsrste Sporgsmaal,
der maafaldeen tenkendeMand ind, naar han hsrer tale om en
saabesynderlig
Opfindelse,
er naturligviis,om
det Fortalteogsaaer sandt.Enhver, som har
seetet CameraObscura,veed,at det deri ciannedeBillede kun er en eiendommeligFordeling af Lys og Skygger;thi selveBilledetsforskiellige Farver hidrsrer kun fra Beskaffenhedenaf det indtrecJende
l.ys. Men nu at fastholde et Spor, et Preg eller Aftryk af Lys og
Skygge,idingerjo for den, som ikke kiender
de ved Videnskaben
opdagedeLysvirkninger,
saautroiirgt,at Fabelenneppehar nogetmere
Viduncier'iigt.Vel taberutrolighedensig, naar
man kienderde Maader,somVidenskaben
allerede har lert oS, til at giorc Lysets Spor
kiendelige;men selv for den, somer fortrolig
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hermedhar dog den Fuldkommenhed,
hvormed den nye OpfindelsebevarerLysetsSpor,
nogetBeundringsverdigt.
Dog Sporgsmaalet
orn Sandheden
er det herlet
at afgtrore.Man har talrige Vidner, og cleriblandt mange fuldkommensagkyndige.Det
franskeInstitutsVidenskabernes
Akademie har
undersogt
Sagen.Mend sonrliumboldt,Arago
og Biot ere Vidner. Mange anrlre oplyste
Mend have ogsaaseetForsogene,og omtalt
demoffentligt.TingeneshistoriskeSandhed
er
da noksomhevdet.
Saavidtmig bekiendtfindesder endnuingeni
de enkelteOmstandigheder
fuldstendigBeretning om denneOpfindelse;menaf de forskiellige adspredteEfterretningerhar jeg maattet
samle mangt et Trak, hvortil jeg ogsaahar
faaetBidragved et af mig af Hs. Kgl. Hsihed
vort SelskabsPatronbetroetBrev fra GeneralconsulFalbe,somselvhar besogtKonstneren,
og seethansArbeider.
Det CameraObscura,hvoraf Daguerrei:etiener sig, er i mangeHenseender
forskieliigtfra
de sadvanlige. Glasseneder ere ufarvede
(achromatiske).
Ifolge enaf Beretningerne
maa
man formode,at der i stedetfor det skraatstillede Speil er sat et speilendePrisme,ligesom
i WollastonssaakaldteCameraIncida.Indretningenhar ogsaaadskillige,pffi en eiendommelig MaadestilledeBlandinger,somdog ikke udfsrlig findesbeskrevne.
Billedet dannespaa en Metalplade, men af
hvilket Metal sigesikke. De Beretninger,som
lader Billedetdannesig paaPapir, synesikke
naiagtigeBeretninger.Nogle Beretningerkunde fsre paa den Formodning,at Billederne
havdealle GiensLandenes
Farver; mende nsiagtigeBeretningergiendriverdette.Billederne
ligne dem af den saakaldtesorteKonst.
Stsrrelsenaf Billederneer fra 10 til 12 Tommer i Brede, og 6 til 8 i Hside. Det Stof,
hvormedDaguerreovertrakker sineMetalplader, for at danneAfbildningerne,forandressaa
fuldkommenefter LysetsforskielligeGrader.
Noiagtigheden
og Fiinhedenaf DagueresBilleder overgaar Alt hvad man forhen har
kiendt.Tegning,Afskygningerog Belysningsmaadenhaveher denmeestfuldendteTroskab:
thi det er Naturenselv, som har malet.

Le Panthdoni Paris. Kirl<cner byggeti 1764af arkilelaenSoffiot. Den er bisettelsesstedfor Franlcrigsbetydeligemand som Voltaire, Victor Hugo, Emil 7-olaog
Rousseau. Daguerreotypiet er "afiaget" 12. juli 1848kl. 16.00.

Beundringen
voxerendnu,naarmantagerFortil Hielp. Man seerda Meget
stsrrelsesglasset
som undgik det ubevebnede6ie, f.Ex. Indskrifter paa Skilter, Sammenfoiningerpaa
Gibsfigurer og desl. Af smaaved Hielp af
f.Ex. et
forstsrredeGienstande,
Straalebrydere
elInsecteller detsDele, en Spindelvavstraad
ler deslige giver den Afbildninger, hvorved
vil settesi standtil at unman sandsyniigviis
dersogemangeGienstandemed langt mindre
Jo stcrkere Gienstandens
Oienanstrengelse.
Billedet.Om
Belysninger, jo hurtigereciannes
MiddagenhurtigereendMorgeneller Aften, i
de lysereMaanederhurtigereendi de mindre
lyse. De msrkesteere saagodt somuskikkede
dertil. Dersommani Parispaaen klar Junidag
behsver6 tii 8 Minutter, vil manpaaen ellers
ligesaagunstigDag i Mai Juli eller Augustbehwe 8 til 10 Minutter, i April og September
15 til 18, i Marts eller October30 Minutter.
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Samling: Konservatorskolen.

Hos os vil man altsaaendnumere trange til
gunstige Tider, for at benytte Opdagelsen,
hvorimodman i Landemed megetklar Him,tEgypten,Grekenland,vil
mel, somSpanie,n,
finde Anvendelighedenrneget lettere end i
Paris(2).
Det fordrer en egenOvelseaf traffe denrette
Langde af Tiden, hvori manforetagerBilleddannelsen.Er Tiden for kort, vil naturligviis
Billedet blive ufuldstendigt,er den derimod
for lang,vil Forskiellenmellentde nogetmere
eller mindrelyseDele opheves.Om denFeil,
som frembringesved en for lang Udsettelse
for Lyset, bestaaerderi, at Billedetbliver for
lyst eller morkt, bliver ved Efterretningerne
nogenlundetvivlsomt. (Da jeg holdt Foredraget i Selskabet,
var jeg tilboieligtil at give den
sidsteFormodningFortrinet; senereSammenliigning mellem Beretningernehave derimod
ganskegivet den fsrsteOvervegten).Det for-

Udsigt over Paris. Dagueneotypiet erfra ca. 1848-50.Begge optagelser er muligvis
Siort af marinemaleren Anton M"lby, som pd dene tidspunla befandt sig i denfransl<ehovedstad. Det Kongelige Kunstalendemi.
Samling: Konservatorskolen.

staaersig, at den nye Fremgangsmaade
ikke
giver Billedetaf bevageligeGienstande.
Man
vil derfor ikke kunneanvendeden til portraiter; thi Menneskets
6ie og Minespillader sig
ikke fastholde, idetmindste ikke uden en
Jvang, som tilintetgisr lJdtrykketsNaturlighed.Dog menerDaguerrevedegenOpfindelie
ogsaaat overvindedenneVanskelighed.
Men
hvormegetbliver der dog ikke at udrettemed
Opfindelsen,som den nu er! Hvilken uhvre
Afkortning i Arbeideer her ikke forenetmed
Vinding i Henseendertil Noiagtigheden!
Blandtandetvil man paaUndersogelsesreiser
hervedforskaffesig flere fortreffelige Tegninger i faaeDage,endellersi mangeMaaneder,
ja vel heleAar.
Den hsrereKonst,denegentligfrembringende,
behsvernaturligviisikke at frygte nogetIndgreb af en Konst, somblot giengivermedtroskab,men ikke kan skabe.Kobberstikkerkonstensynesikke i nogetTilfalde at gioresoverflodig derved;thi Daguerrespladerkundeikke
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aftrykkes. Maaskeeville derimod de ved den
nye OpfindelsefrembragteAfbildningergive
Konstnerennyttige Vink, baacleover Tegning
og Afskygningsoln han cla meclegenIndsigt
og Konstsands
nlaabenytte.
Det Stof, hvormedDagueffeovertrekke Metalpladen,er hansHemmelighed.Man har efter de fsrste Beretninger vitlet giette paa
Chlorsslv. Dettebliver sort, hvor Lyset treffer det, og naar man anvenderen passende
Tid, vil hvert Punkt deri erholde en Markegrad svarendetil Styrken af de Lysstraaler,
somhaveramt det. Men paadenneMaadevilde man erholdeBilleder, hvori Gienstandenes
meestlyse Dele vilde fremstillesmsrkest,og
omvendtde msrkestelysest. De bedsteEfterretningervise, at DaguerresBillederikke have
denneFeil. Vilde mantanke sig, at Opfindelsen beroedepaa Chloretsog SolvetsForhold
til Lyset, rnaatteman forestille sig dette anvendt paa en ganskeny Vei. LysetsVirkning
paa Chlorsslvetberor nemlig pffi, at det adskillerSammensetningen.
Herafmaamanslut-
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t€, at Sollyset modstaaerChlorets Forening
med Sslvet. Tanker man sig nu en Solvplade
udsatfor en megetsvagIndvirkning af Chloret, medensLysbilleder falder derpaa,saavil
Chloret svagestangribe de starkest belyste
Dele. Naar manda unddragerPladenfra disse
Virkninger, vil man have et Billede, der er
overtrukket med det hvide Chlorsslv paa de
Steder,somskuldevare msrke.Men udsatter
man dem nu for sadvanligtDagslys,ville de
blive morke, og beholdedenneMsrkhed. Jeg
bederdog kun at betragtedettesomen flygtig
Tanke,hvis UdforligheddenlysknappeAarstid
ei har tilladt at prsve. Om det enganger
mueligt at den svarer til DaguerresFremgangsmaade,beroer paa det Sporgsmaalom
hansBilleder blive for msrkeeller for lyseved
en altfor langBehandling.Er det sidsteTilfetdet, og dethaveSammenliigninger
mellemflere Efterretningernu nasten gjort til Vished,
maa man antage,at han har fundet et msrkt
Farvesrof, som meget fuldkornmentblegesi
Forhold til Styrken af det Lys, som traffer
det. I saaFald blev hansFremgangsmaade
en
Blegning.Men da vilde de frembragteBilleder
ogsaablegesi Dagslyset,skiontlangsommere;
med mindrehansFremgangsmaade
endnuvar
nogetmeresammensat.
Han kundenemligi sit
CameraObscurahaveen blegendeAtmosphare, hvis IndvirkningSollysetbegunstigede,
S&
at Stoffet kun blegedesstarkt ved den forenede Virkning af beggeKrafter, folgeligenkunde holdesig vel nok mod Sollysetalene.Man
kunde ogsaatenke sig, at Farvestoffethavde
en Bestanddel,som begunstigede
Blegningen,
og siden enten bortskaffedeseller giordes
uvirksom.
Dog harjeg, ved de mangeOpfordringersom
ere sketetil mig, maaskeladet rnig for starkt
henrivetil Gietninger'.Vi ville haabe,at disse
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snart skulle blive overflodige, ved at hans
Fadreland tilstaaer ham en Belonning for
Hemmelighedens
Bekiendtgiorelse.En saadan
Belonning er i alle Tilfalde billig. Opnaaer
han den, har han neppevundet den med saa
ringe Moie, som det ved fsrste Oietastkunde
synes.Den fsrste Tanketil en Opfindelseer et
Frskorn, som siden omhyggeligtmaa pleiq.
Daguerre, som ved sine Dioramer har havt
megenAnledningtil at tenke over Lysvirkningerne, har allerede havt den fsrste Tanke til
sin Opfindelsefor 14 Aar siden,menhar fsrst
i det senesteAar opnaaettilfredsstillendeUdfald af sineArbeider. Det er megetat beklage,
at Opfindereentenmaaelagge Skiul paaderes
Arbeidertil Skadefor Almeenheden,
eller tabe
den lovlige Belonning.DenneUfuldkommenhed i TingenesGangvilde haves, dersomalle
oplysteStaterforenedesig om den Grundsetning, at belsnneenhvervigtig Opdagelse,efterhaandensom densVard erkiendtes,og det
udenForskielfra hvilket Land denkom. Vigtige Opfindelserkunne da bekiendtgioresuden
Forbehold, og den, som berigedeMenneskeslagten med nye Midler til Nytte eller Fornojelse, fik en hederlig Lan, rakt ham af SamfundetshsiesteBefuldrnagtigede.
Noter:
1. I nogle Beretningerstaar CameraIncida.
Maaskeefordi Indretningener en sammensetning af begge. De have mere tilfelles
end deresNavne skuldeformode.
2. Efter en nyere Undersogelseskulde man
troe, at Daguerre endnu havde bragt det
dertil, at han kunde arbeide med svagere
Lys.
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Boganmeldelser

Ksge
Hugo Matthiessens
r oktober 1914

Museumsinspelaor Helge Nielsen presenterede sammen med bogens
redalaor Jens Vellev og forfatteren, kulturhistoril<cren lda Haugsted,
den nye historisl<e billedbog. Foto: Elmer Madsen.

Ida Haugsted:
Hugo Matthiessens Koge oktober 1914.
Format: 2O,5x2O,5cm. 108 sider. Stift bind.
Forlaget Hikuin 1993. 1,48,00.ISBN 87-87270-60-9.

I skriftrakften "Hugo Matthiessens
Danmark"
er man kommet til nr. 5. H.M. blev fsdt i
1881og ansatved Nationalmuseet
i 1910hvor
han var aktiv frem til 1949.I en lang irrakke
var hanbeskaftigetmeden opgaveder gik under betegnelsen:"Ksbstadsfotografering".
I
I9L4 gjorde han opmarksompi, at der siden
1850'ernevar sket store odelaggelserforirsaget af de mangestrukturelleandringeri byerne. En folgeaf industrialiseringen.
De mange,
i en vis forstand forbedredekir i de mindre
henover Resterbyer, var giet "skaanselslsst
ne af Fortidens frodige Bykultur" - og med
rette. Udstyretmed et "Nellersdkamera",nr.
290, beskreveti Objektiv nr. 65., skulleden
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energisketopografiskeby-fotograf vinre godt
stillet. I l9l4 var turen kommettil Koge. De
66 l{oge-billeder er gengivet i den originale
stsrrelse1:1, i nye aftryk foretagetaf Nationalmuseetsfotograf Niels Elswing. Pe de fwste 35 sider giver Ida Haugstedleserenet nuanceret,bredt og alsidigt indtryk af byenslegendariskefortid. De enkeltehusebliver omhyggeligtbeskrevet- medfyldige henvisninger
til videre selvstudium."Det akademiske
skriftsprog" har forfatterenheldigvisladetfare - her
fortelles i et livligt billedsprog,som fir huse,
miljoer og ikke mindst tidsandentil at trade
frem. RedaktsrJensVellev, museumsassistent
Marianne Poulsenog Carlsen-Langes
Legatstiftelse, som har betalt glaspladeaftrykkene,
mi dele restenaf de uddelteroser. De fsrste
1,000eksemplarerblev revet vak, mennyt er
i trykken!

Kirkcstrede 8-10.
'Asvlet' i nr. l0fra
Huset tilhojre opfott i 1590.

begyndelsenaf 16oo+allet.
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sl<ontden modernefilmteknik var til radighed, foretrak Hugo M., sit
'Nellerodkamera-pladekamera".
En lidt besverlig sag, tit gengeld
gav det fremragende billeder. Flemming Berendt fra Danmarl<s
Fotomuseum viste klenodiet frem. Foto: Elmer Mad^sen.
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Er strandbadning uanstrendigt?

Dumdristig ballonskipper bliver dagenshelt!

Ksbenhavns brandvaesenrykker ud!

Endnu muntrede man sig mest med at soppe og flyde - de faneste
kunne svomme. Disse to er sildcctt blevet overmandet af lysten til qt
gd. Pigen med ryggen til er ifort mamelukl<Br, den anden har taget
blusen af og stdr i utrderliv og hiver op i nederdelen. Foto: Peter
Elfelt 19ffi. DR's arkiv.

Disse tre overskrifter var aktuellefor n&sten
100ar siden- i dag ville mannappebemarke
slige begivenheder- endsigeforbavsesderover. FogtdalsIllustreretTidendegiver folgende anstandigeforklaring pe den fsrste overskrift:
"Hvordankommei badetojetudenat blotte sig
- og hvorledesundgi at vise, hvordanman er
skabt,nir man er drivendevid? Det var nogle
af de problemer, kvinderne sloges med i
kom pi mode
halvfemserne,da strandbadning
- fremskridtetlod sig ikke stoppe.Mens sagkundskabendiskuterededet skadeligekontra
det gavnlige ved friluftsliv, kropsmotionog
havbade,skodbadehotellerog sommerpensioner op sompaddehattelangsstrandene.Og de
der havderid, myldredetil med de nyejernbaner med alt, hvad der kunnev&re i dem af
born, hunde, denestefolkog oppakning.Det
bragte snart et nyt emne pi dagsordenen:
Landetsbedstestrandevar ved at vare overfyldt med larmendebadegaster,EaEL,
boder,
omkladningstelte,badevogneosv. Hvad de
"nyfignemandfolk"angik,kom strandfotogra-
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fering pi mode. Og kvindernesbadedragter
blev po om po Lidtmerehensigtsmessige".
Lidt mere alvor var der i luftskipper I-avntz
fra bl.a.
dristigeballonopstigninger
Johansens
Tivoli i 1891 men milet kunne v&re det
samme.Flereaf hansdristigerejseri himmelrummet foregik ud over Oresund,og her lurede langt stsrre farer. TegnerenAxel Thiessforestilledesig i Bleksprutten 1898den pikante
situation,der kundeopsti, nir han i 500 fods
hojde uantastetkunde svipveind over badeanstaltensdameafdelingog fra luften betragtede
mere eller mindre afkledte badenymfer.Heldigvis havde Kobenhavn sit legendariske
brandvasentil at slukke, svaleeller hindrede
varme gloderi at brede sig. PeterElfelt, den
allestedsn&ry:Erendereportagefotograffremi 1895 en
stillede til sit "Stereoskopgalleri"
fremragende billedreportage af ksbenhavns
brandvaseni aktion.Dissebilleder,og mange
flere kan oplevesi hefte nr. 12 i billeder af
danskernes
liv 1849-L993.Man kan endnuni
at indhentedet forssmte- f.eks. ved at tegne
pi telefon33 15 86 86.
abonnement

u
. *t' l::.:

1.";:ii1i

iii.$

Den danslcc luftskipper Lauritz Johansen foretog flere ballonrejser over Oresund. Tegneren ,4xel Thiess
forestillede sig i Blrelcsprutten 1898den pil<nntesituation, der kunne opstd, ndr han i 51ofods hajde uantastet kunne svceveind over badeanstaltens dameafdeting og fra tufien betragte de mere eller mindre afkledte badenymfer.

11i, .--

Denforste dampsprojte blev indfan i Ksbenhsvn 1864.Her sesto blive afprovet pd Hovedbrandstationen
i 1895. De blev sieWent sendt af sted med 'forste" ud.rykning, men afientede anden eller tredie.
Foto: Peter Elfelt. Det kgl. Bibliotek.
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Hans Helge Madsen:Ksbenhavnfsr og nu - og aldrig.
Bind L3. Asterbro.304 siderindb. Ca. 400 fotografier,
stik, tegninger,kort mv.
Kr. 340,00.ISBN 97-7807-092-9.

ForlagetPalle Fogtdal, med Bo Bramsensom
bannerfsrer, har afsluttet det store v:Erk om
medbind 13. En mesterligbeskrihovedstaden
velse af Osterbro skrevetaf forfatterenHans
Helge Madsen. Der er skrevet mangeboger
om denne"eksklusive"bydel, meningenkan
mifle sig med denneforfattersutroligt levende
og billeddannendesprog.Her bliver beboerne
og miljoet sammenfletteti en stzrre helhed.
Den mestbersmtessterbroborgerhar nok veH.C. Andersenhvisophold
ret eventyrdigteren
pi "Rolighed"hos Moritz G. Melchior skulle
volde digterensi megenglade.
Beskrivelsenaf Felledparken, denne grsnne
oase,hvor elskov,dyrskue,politiskeslagsmdfl
og sopning- alt udfsrt i folkelig forvirring eller ordener eminent.Les dennebrogedemosaik af en bog - bestigdin cykel, tar bydelen
- da vil du opdatynd i de lune sommeraftener
ge hvilken guldgrubedennebog er.

50

H.C. Andersen i Roligheds have, sommeren1867. Pd landstedet Rolighed boedefamilien Melchior, som digteren havde lnngere sommerophold hosfra 1866 til sin dod i 1875.
Fotografiet er et stereoskopbillede optaget ca. 7. juli 1867.
Billedet er blevet beslvevet som et fikserbillede, hvill<ct er
gansl<c ubegrundet.
Forrest i groessettv. sid.der datteren Harriet Melchior, dernast Carl Arndt, sd eventyrdigteren H.C. Andersen, der
stotter sin arm mod en gyngegalge. Gruppen med tre kvinder bestdr af datteren Louise og Anna Kiellerup og i midten
Ida Arndt f. Melchior. Dernrest tjeneren Jens, der berer en
bal<l<cmed drildrcvarer. Th. husets frue Dorthea Melchior
og med hatten pd snur Carl Melchior. Pd vippen liggerfamiliens yngste son Emil Melchior. Bagved, de to piger Thea
og Birgitte Melchior. Drengen th. i forgrunden er ul<cndt.
Stereoskop-fotoaf Israel Berendt Melchior (1827-93), (Objelaiv nr. 57/1) ingenior og fotograf, yngre bror til husherren, grosserer Moritz G. Melchior. Serlig l<cndt er netop
hans stereoskop-fotos, hvor H.C. Andersen dul<)<crop i
wimlen af grester og medlemmer af den Melchiorsl<efamilie.
Foto: I.B. Melchior ca. 4.7. 1867. Det KgI. Bibliotek.
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KOI\TTAKTEN
Redaktion: Svenn Hugo

Succespe Fotomdssan!
The SwedishCameraCollection og KameramuseetsVenner i Goteborg deltog med en
montrepi Fotomdssan
i dereshjemby.ClaesGoran Hedeby fortaller i foreningenslille
medlemsblad,at t993 fotomesse
blev"enpublikumssucces
medet besogstal
pi 36.650gaster
- hvoraf mangefandtvej til foreningensudstilling af antik- og samlerkameraer.
Man havde
en fornemmelseaf, at publikum var begejstret
for denne kontrast til den modernedata- og
digitalbaserede
udrustning.Udstillingenfik ogsi besogaf en lille delegationfra DanskFotohistoriskSelskab,med formandenNiels Resdahl Jenseni spidsen.Man udveksledesynspunkterog blev enigeom at fremmeet samarbejde foreningerneimellem, slutter ClaesGoranHedeby.Vil man ststtevor broderforening, er det blot at skrive til "KAMERAMUSEETSVAtWaR", Box 7022,79I 07 Falun,
Sverige.

Claes-Giiran Hedeby stdr eresvagt ved nogle
af samlingens klenodier'

Fangel i Hjorring

Foto: Niels R. Jensen.

...

I sidstenummeraf Objektiv(Obj.63,side29)
var der et stereobillede,der skulle vere optaget i Frederikshavn.Men en lokalkendt Jom
undertegnede
ser straks,at det er fra l{jorring.
Det viser nemlig Jernbanegade
setfra syd, fotografenhar stiet foranjernbanestationen.
Husetpi det hojre hjorne findes stadig,men det,
der fsrst og fremmestfanger opmarksomheden, er navnetKirstine Lund pi gavlentil venstre. Hun var en kendtfotografi Hjorring genlem mangefu, og byggedeen stor ejendompi
den tommepladspi det venstrehjorneaf Jernbanegade.I en periodevar hun faktisk 'vikar'
for en fotograf i Frederikshavn.
Foto: Claus E. Neble .

Niels-OveRolighed.
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Der findes over 300 danskekulturtidsskrifter.
I 1993har mereend200 sogtom produktionsstotte,deriblandtObjektiv, gennemKulturministerietsTidsskriftststteudvalg(TSU), og ca.
90 har feet tilskud.
Kulturministerietsbevilling til almenkulturelle
tidsskrifter har de sidsteto ar veret pi i alt
2,4 millionerkr. Herafkan 150.000kr. bruges
til administrationog sekretariatsbistand
for udvalget samtkonsulenttjenestefor tidsskrifterne
og drift af et produktionsvarksted,der blev
etablereti efteriret. StatensBibliotekstjeneste
har pitaget sig disseopgaverfor Kulturministeriet. Der er bevilget 250.000kr. til indksb
af tekniskeudstyr.
Arsagentil, at DanskFotohistoriskSelskabhar
besluttetat deltagei dette ilrangement,er de
fremtidige mulighederfor at trekke pi de falles faciliteter. Fsrste gangdettesketevar ved
DEN DANSKE BOGMESSEi Forumi dagene
L9.-21.november1993.Vi deltogi beskedent
omfangmed en plakat og uddelingaf vor nye
FOLDER, som gsr opmarksom pi vor
eksistens.
Den 21. august1993deltognastformanden
for
D.F.S. TuneLaugi et to dagesseminari EigtvedsPakhusi Ksbenhavn.Pi grundlagaf hans
vurderingbesluttede
bestyrelsen
for selskabet,
at vi indmeldte os i den derefter oprettede
''FORENINGEN FOR DANSKE
KULTURTIDSSKRIFTER",somblev stiftet20. november 1993. Redaktsr Flemming Berendt, som
var forhindret i at deltagei det fsrste msde
grundetferie, og Tune Laug vil fremoverudnytte de muligheder,der mitte byde sig. Her
tenkes bl.a. pi sertryk, teknisk bistandpi
forskelligeomrider.

Ida Haugsted og Jens Vellev.
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Ved siden af I,ly Poetik var Objelaiv fremlagt til skue!

o

PreusFotomuseumi Horten

PtrOTOOftAruNO
OANADilANA
Historical gocieqfof Canada

Illeftgtographic
!oa-19.:{!-4

PREUSFOTOMUSEUMi Hortenhar gennem
langere tid veret i forhandlingermed den
Norske Stat om ksb af museet.Desverre er
forhandlingernebrudt sammen.Museetsvardiansattelsesynesat vere det springendepunk:t.
Statenstilbud byggerpi en vurderingforetaget
af auktionshusetChristiesi London, medens
Leif Preusbygger sit forlangendepi det amerikanske Steven White Associates.Christies
vurdering er pil 32 millioner norske kroner,
medensWhite's er pi 72 millioner. Christies
taksering er den laveste reelle verdi. En
eventuelsalgssumi Londonvil viere 45-40To
hojere.Det er fsrst og fremmestvedvurdering
af bogsamlingenuenigheden
opstir. Det engelskeauktionshusbrugtemindreen 6n dagpi at
vurdereen bogsamlingpfl 13.000bind! I-eif
Preus har fiet takseret I39 boger i Lichtensteintil sammevardi, somhelesamlingen.
De
139 fotohistoriskeboger, der her er tale om,
er nok de mestsjeldne. Desvarreer fotoboger
i almindelighedikke i hoj kurs blandtsamlere.
Den NorskeStathar tilbudt 40 millioner inklusive moms,medensLeif Preushar veret indstillet pi Statensfsrste tilbud pi 50 millioner
fordelt over fire i,r. Man har nu besluttetat fsre parallelle forhandlinger med udenlandske
ksbere. Det er tidligere tilkendegivet,at man
hellere ville salge til Den Norske Stat for 50
millioner end til udlandetfor 100 millioner.
Det skal for god ordensskyld understreges,
at
et megetstortbelsb ruller tilbagei statskassen!
"Kloge hoveder"har udtalt: "at om man fikk
sfl mangepenger(40 millioner kroner), skulle
man bygge upp en representativsamlingmed
norskprofil". Er der virkelig nogen,somtror,
at man i dag kunnegenetablere"Det Kongelige Kunstkammer"- nej vel!
DEN NORSKE STAT ER VED AT MISTE
ET GULD,IEBLE.
Miske er det sidsteudkaldfor sedenneunikke
homogenesamling- 6n mandslivsverk - inden
samlingen "eksporteres"til udlandeteller i
verste fald splittesfor alle vinde!
(Den 2. oktober1981besogte17 medlemmer
af D.F.S. museeti Horten, en 36 timers
uforglemmeligtur).
O
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PhotographicCanadianaomtaler i sit jan/febnummer "Amatsr- Fotografen1839-1970"i
folgendefloromvundnevendinger: "This powerful andimaginativepieceof graphicart, in
style of the early 20's, was "borrowed"from
Objektiv whereit appearedon the back cover.
We've movedit forward a bit" - pudsigtnok
var Ennaslogo oprindeligudsettil forsideomslag!
I et folgebrev har vi fiet tilladelse til at bruge
fotohistoriske artikler og billeder fra deres
tidsskrift.

@reas5.

1EIKTIPI=

\Z

Dansk Fotohistorisk Selskab

Temanummeret "Amatsr-Fotografen 18391970 er blevet udsendttil DanmarksFotohandlerforenings400 medlemmeri anledning
af foreningens60 arsjubilaum.

SAMLER.
DILLEI{
Fotogratrernesidder pn en ca. 2 mm tyk
porcelans- eller bisquitplade,der ligger i
glasset ca. 15-20 mm over bunden. Man
starter med en mindre klump flydende glas
som flades ud, og gives den endeligeform.
Derefter lader man glas flyde ned over klumpen for at undgi blerer. Man former nu den
kugleformedeglasklumpi en "wulverklods",
en slags halvform. Alt dette er simpelt og
almindeligtkendt, sporgsmiletlyder; hvorledes overfsrer man fotografiet til pladen og
undgarsammensmeltning
medbillederne?.
Kendernogle "opskrifteo"pi, hvorledesdisse
smukke krystalbrevpressere
blev fremstillet?
Poul R. Porsehiber at et medlemaf selskabet
kan lsse giden!
a

Efterlysning!
Fra Poul Rugird Porsei Arhus har vi modtaget et bonskrift af fotohistoriskart. Det drejer
sig om hvorledesman fremstilledeglasbrevpressere,som var almindeligei 1860'erne.
Sporgsmilerer, hvorledeskunnemananbringe
et fotografi inde i en halvkugleaf glas, hvor
glassetstemperatur var over 1000 grader?
Porsehar henvendtsig til ftrv. glasekspertpi
Holmegird glasverk Mogens Schltiter, som
giver folgendeuudtsmmendeforklaring: "De
to viste brevpressereer muligvis fremstilletaf
malermesterFntz Weidinger eller hans far.
Dennes ssn, nulevende,Gerner Weidinger,
kenderikfte hemmeligheden.
De halvkugleformedeglasklumperhar en diameterpi 60 mm.
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Fremtidens lcamera hqr automatisk 2-knaps betjening. Elelaronblitzen, der er indbygget
i en ring om
obielaivet,fdr energifra batterier, som oplades ved solenergi. Kameraet har desuden
radar-indstilling,
men er en spog - endnu!
San I i ng: Danmarks

Fremtidenskamera
Firmaet Georg Rauh, Ksbenhavn,der representererZeiss-Ikoni Danmark,havde dei 29.
novemberinviteret den ksbenhavnskepresse
og smalfilmsmedarbejderetil en receptionpe
PalaceHotel. Her talte ingeniorWolf Wehran
om "FremtidensKamera"og "Fotoindustriens
quo vadis". Det blev en interessant
eftermiddag. Hr. Wehran causeredeelegant om de
nevnte emnerog robedeunderen krydsild af
sporgsmil fra de fremmodte,en valdig viden
om sit fag.
Pa billedet ser man hvorledestyske teknikere
har drsmt sig til "fremtidenskamera,',men
man gjorde udtrykkelig opmarksom ph, at
amatsrerneikke mitte spsrge efter dette hos
- endnu!
fotohandleren
Det er kun tenkt som en spsg, men at udviklingen vil blive fantastisk,var manikke i Wivl
om efter msdet. G,€T pA ARSTALLET FOR
DENNE SAMMENKOMST. Se i SPALTELUKKEREN.
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Fotomu seu m

CIaes-G.Hedeby,

Stereofotograferinghar til alle tider, lige fra fotografiens
begyndelseog langt ind i vor tid, interesseretog fascineret sivel proff- som amatsrfotografer.I The SwedishCamera Collection's samling findes mangeinteressanteog
sprendendestereokameraer.Her prresenteres
et lille udvalg.

var
Teorien for stereoskopisk
billedgengivelse
kendt lange for fotografietsfremkomsti slutningenaf 1830'erne.Siledesvaktesinteressen
for stereofotograferingallerede fra fotograferingensstart.
Allerede i begyndelsenaf 1840'erneblev der
optagetstereobilledermedkalotypi- og daguerreotypimetoden.Dog fandtesder endnuingen
kameraertil formilet.
specialbyggede
De tidligste forsog med at skabetredimensionale billeder udfsrtesentenmed to enskameraer placeretparallelt, eller medet kameraanbragt pi en skinnemed mulighedfor at flytte
apparatetsidelans mellem de to eksponerin"i
ger. Forudsatningenfor at eksponeringen
beggetilfalde blev perfekt var, at flytningen
sketeefter en absolutvandretlinie.
ALLEREDE I 1856
Det fsrste egentlige stereokameramed to objektiver prasenteredealleredei 1856af englenderen John Dancer. Dermed begyndteet
udviklingsarbejde med denne kameratype,
hvorefterudviklingengik slagi slag. Allerede
i 1860introduceredesdet fsrste sammenklappelige stereokameramed belg. Nogle stereokameraervar konstrueretsiledes, at kameraboksenbestodaf to nrm meden lss skillevag,
hvor objektivet sadpi en stilbar plade. Disse
kameraerkunnemanogsi anvendetil optagelse af vidvinkel- og panoramabillederved at
fierne den indre skilleveg og forskydeobjektivpladentil midtpunktet.
for
I slutningenaf 1860'erneaftog interessen
stereofotografering.Det havdeikke mere nyhedensinteresse.En andenirsag var, at vidpladekameraerne
var tunge og besvarlige at
hindtere.
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,ffi
STEREO
RUBY
Thonton-Pickord,
London,Englond,co 1895
Slutore:thornton-PickordTime& Instrqnious
Negoti#ormoh12x16,5cm, glospldt

POLYSCOP
lco AG, Dresden,Tysklond,cq 1920
Optik Tessor.
Slutore:Ico Stereo.
negofivformot6xl3 cm pldtor i vdxelmogosrn.

BENTZINSTEREO

Curt.Benfzin,
G6rlifz,Tysklond,co l9l5
Optik: GorezDoqmor
-Stereo
Slutore: Compur
Negotivformq* I 3xl 8 cm, glospldtor

WENO STEREO
Bloir ComeroCo, RochesterUSA
Co 1903.
Optik Rectilineqr.
Slutore:Bousch& [omb.
Negoti#ormoft9xl8 cm po rullfilm l0l.

NYE FORUDS.€TNINGER
I midtenaf 1880'ernegenopstodinteressenfor
tredimensionalebilleder. Nu var kameraerne
betydeliglettere, og merelysfolsommegelatinetorpladervar kommetpi markedetog dermed helt andre premisser for fotografering,
sivel teknisk som i praksis. Fotograferingens
kunst var ikke langere forbeholdt en skare
professionelleog specialister,denstorealmenhed fik helt andreforudsatningerfor at skabe
fotografiskebilleder.
Kamerapr.oduktionen
gik i retning af mindre,
lettereog merehindterlige apparater.De fleste
stereokameraer,
somnu blev markedsfort,var
hindkameraer.Fra 1890'ernesbegyndelseog
frem til 1913-14var interessen
for stereofotograferingstsrreenddennogensindehavdeveret eller blev. Sidenhar stereofotograferingens
succesbolget frem og tilbage. De, som stadig
beskaftigersig med denneform for fotografedng, er en lille skare, som med stor entusiasme og eksperimenteringslyst
udvikler stereofotograferingentil at vare en sofistikeretog eksklusiv gren af fototeknikken.

HARESTEREO
GeorgeHore, London,Englond,cq | 888.
Optik RossConcenhicmed rotqtionsbliindore.
Slutore:Thornton-Pickord
Time.
Negoti#ormqill3xl8 cm glospldtor.

The SwedishCameraCollection'ssamlingindeholder et stort antal stereokameraeraf forskellige modellerog fabrikater, som afspejler
de forskelligeudviHingstrini stereokameraets
historie, somher prasenteresfor fsrste gang.
Onsker man at komme i "STEREOKONTAKT" med The SwedishCameraCollection
og Kameramuseets
Vd.nner,da skriv til:
Claes-Goran
Hedeby,Box 7022,
79I 07 Falun, Sverige.

STEREOHAWKEYE
Bloir ComeroCo, Rochester,
USA,co 1904.
Optik Bqusch& LombRopidRectilineor.
Sluhre: Bousch& LombAutomoticStereo.
Negoti#ormoil9xl8 cm pd rullfilm l0l.
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Fra en international fotografika auktion i Ksln har vi plukket disse
interessanteeffekter og deres salgspriser.

Mutmcopen. 19lX)
(#1.115)DM 3.1.20,$ 1.903.-/J1.186.-

Nebelbilder-Laterne
nBing'.1E90
(#985)DM2280,$ 1.391.-/f,865.-

Stereo-Muslcal
Automata,1900
- DM 8.160,(#1.136)
s4.81s.-/f3.265.-

nk Taxlnhoten.l9l0
(#588)DM ZLffi,$ 1.318.-/J821.-

nCinematographe
EV.
Iapierren,l9(I)
(#L.rt7) DM 2.400.s L.464.-lt 9L2--

nPerfectione6'.l8fll
(#1.m1)DM 2040
$ 1.244.-lf.775.-

Movle proJector
"Path6".1910
(#1.187)DM 3.600,s 2.196.-| t1.368.-

ffitu
p

{B

-$

rs#

'Vega", l9(X)
(#1.367)- DM 3.m0,$ 1.770.-I LL2m'.-

ilfeseHel-Trooical
Bellef-U9l
(#1.376)- DM 4.200,_
$2478.-/L 1.680.-

Exalca (6:16),1939
(#345)DM 3.120,1.r.86.$ 1.903.-/.€

(}

nNlkon-Soutflt'.
t952
(#910)- DM 5.760,s3.39t3./L2.3M.-

KOBES/BYTTES:

SOGES:

Visitkortfotos.Jegsamlerpe visitkortfotografier taget af fotograferpi Fyn i arene 1860til
1920,og er interessereti at ksbe albumssamt
lsse fotos. Desudenhar jeg visit- og cabinetsfotos optagetaf fotograferudenfor Fyn (Kobenhavn,Jyllandm.m.), og demvil jeg gerne
bytte med.
Iorgen Jensen,Thujavej L39, 5250 Odense
SV. Telefon:65 92 65 99 eller 66 17 0I 47.

Kort tele i messing600/700ffiffi, ssgestil vort
atelierkamera24x30 cm.
Hans Nohlberg, Hedflsgatan5,
S-4I2 53 Gsteborg.
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S.ItsLGES:
OBJEKTIVindbundetnr. 59-62.k. 215,00.
Tlf: 42 19 22 99.

STOR FOTOATIKTION
Fredagden,I juli 1994kl. 14.00
(Der srelges
en del effekterfra privaterekvirenteq,sarnt
varelageret
fra denca. 30 ir
garnlefotoforretning
FAG FOTO pA Frederiksberg)

Eftersyn:
(Der vil vare eftersynpi effektenrebAdehos FAG FOTO pi FrederiksbergAlle
samthos FrederiksbergAuktionshuspA Pile Alle pi folgendedatoer.)

Lardagden,25 juni kl. l0 - l6
Mandagden,27 juni kl. l2 - 17
Tirsdagden,28 juni kl. l2 - 17
Auktionskatalog
Kr. 50,00* evt.porto8,75 ialt 58,75 Tilsalgfra rnediojuni

FREDERIKSBERG
AUKTIONSHUE
PileA116
15 - 2000Frederiksberg
Tlf.r33 25 50 22 - Fax:33 25 06 22

Hverdage72.00- 77.00- tirsdaglukket.
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uDit og Datu
*

Landsmsdeog
generalforsamlingI994 .
I sidstenummer af OBJEKTIV bad vi vore medlemmerreservereden
23, & 24. april for afholdelseaf vort LA|{DSMODE & GENERALFORSATVILINGi IIERNING.
Desvrerremfl dette arrangementAFLYSES.
Det viste sig at omkostningerneved rejse, fest og overnatningblev skonomisk uoverkommelige,(kr.700/S00)pr. deltager.
Tidtigere flrs afholdelseaf L. & G. pfl Brandts Klredefabrik i Odense
kan desvrerreheller ikke praktiseres,da sidelokaleter omdannet til
permanentkeramisk vrerksted.Bestyrelsenhar derfor besluttet,at det
flrlige landsmsde& generalforsamlingafholdesi KOBENHA\t{.
Medborgerhuseti Arhusgadepil Asterbrohar de fornsdne lokalefaciliteter, samtidig med, ilt bespisningm.m. kan arrangerestil en rimelig
pris.
Vi opfordrer medlemmeruden for Sjrellandtil at aftale evt. overnatningsmulighederhos sjrellandskemedlemmer.Vel msdt!

rT
Dansk Fotohistorisk Selskab indkalder hermed til landsmsde &
generalforsamlingi KOBENHAVN - lsrdag 23. april L994.

En j.rbilreumsgave!!
I forbindelsemed DanmarksFotomuseums10 flrs jubilreum den 30. juli vil Dansk Fotohistorisk Selskaboverr&kke et antal fotohistoriske klenodier skrenketaf medlemmeri Danmark og udlandet. Dissemedlemmer har snsket at kasteglansoverjubilreet i bevidsthedenom, at glreden ved at samleogsfler glredenved, tt fotohistorisketing bevareJfor
eftertiden.
Danmarks FotomuseumsvBesentligste
opgaveer at udstille fortidens fotografiske frembringelsertil glredefor de nrestegenerationer.
Det er i denneflnd de af Selskabetsmedlemmer,som mfltte have fotografiske effekter, ydmygeeller kostbare,kan doneredissetit Danmarks
Fotomuseumi anledningaf dets 10 flrs jubitreum.
lfsrjer det gladegiversind - gfl pfl'feftersyn" i samlingen- pust stsvet
af - grib telefonen'42 19 22 99 - dag.& nat vil vi modtage,afhente
eller formidle JIJBILA'IJMSGAVEN til Danmarks Fotomuseum.
Gavernevil blive fotograferet, omtalt og beskreveti septembernummeret af Objektiv.

I Danmarl<s Fotomuseums rum nr. I udstiltes en l<opi af et daguerceotypilmmera model 1839.
Apparatet erfremstillet af medlemmer af D.F.S. og blev overrald museumsleder
Sigfred Lavstad ved museets indvielse i 1984.
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Den stadig unge erverdige fotograf ser tilbage pd mange lcreative og slidsomme dr i fotografiens lonsomme
tjeneste. Afslappet, med glade i sindet nyderhanfrugterne af livet pdtre-ben! Privat eje.
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41

anledning af Danmarks Fotomuseums l0 irs
jubileum, Sigfred Lsvstads fratreden som museumsleder - samt et VELKOMMEN til hansefterfolger, indbydesmedlemmeraf Dansk Fotohistorisk Selskabtil reception lardag den 30. juli 1994

pi DanmarksFotomuseunr.
kl. 13:00-16:00
28, Herning.
. Museumsgade
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Udstillinger pn DanmarksFotomuseum
Srson 1994.
*1
30 marts- 28 aug. : "Minoriteter - fra Det fjerne Osten", omfatter
fotograferetaf JensBrekdal,Herning,underrejsei det centrale
karakter-portrretter,
Asien,Nepal,vestog sydKina i 1992.
30 marts- 28 aug. : "Nafurbilleder fra St. Mo frtz" Der er tale om meget
fra f,rene1925-l948,tagetaf den,dengangkendte
smukftenaturoptagelser
Billedernekom til Danmarki sintid,
Albert Steiner(l 877-1965).
schweizer-fotograf
gennemfotografensdanskebekendte.
af
vrerktoj", udstillingi anledning
: "Pressefotografens
l5 maj - 3 juli
HerningFolkeblads125irs jubihum.
16juni - 3 juli

gennem
tideme"
: "Lokale pressebilleder

16juni - 3 juli

: "Arets Pressefoto"

fra
Udstillingerne"Minoriteter- fra Det fierneOsten"samt"Naturbilleder
l3 juni - 8 juli.
St. Moritz" vigerpladseni tidsrummet

Musoumnsklemcdfi
6

DanmarlT Fotomuseum har siden dbningen i Dal opbygget en betydelig samling
daguerreotypier.
En af samlingens sieWenheder er et daguerreotypi af Danmarlcsforstefastboendefotograf,
Mads
Alstrup (180s-1s76). I a skur bag Herkulespavillonen i Kongens Have
etablerede han sit forste
portretatelier den 1- aagust 1842. Alstrups dagueneotypier har
ofie en smuk, vaftn og naturlig
udstrdling, han var en mester i guldtoning, vel ildcc uden grund, idet han
oprindetig var gu6smedemester. Et familie-dagueneotypiet med
born
er
en
sjeldenhed.
fem
"Afiaget" ca. 1843. Pris 3 rdl. og 4 mrk

MODBREFERAT.

NOVEMBERMo.DBT
Novembermsdetstod i daguerreotypiets
tegn.
Det franskehelpladedaguerreotypi
af familien
Cassabadan
blev fremvist, desudenhavdeMogensKoch og FlemmingBerendtmedtageten
rekke flotte daguerreotypier,danskesivel som
udenlandske.
De 41 fremmsdtemedlemmerfik
en glimrende orienteringvedrorenderenovering m.m. Konservatorskolen
har tilbudt et mini-seminar lordag/semdag
vedr. identifikation
af gamle fotografier - nermere omtalei septembernummeret.Aftenenafsluttedesmeddet
sadvanlige"skrot-salg".

konstruklionsafdelingsmareridt. Hvad gsr
konkurrenten,og hvorledeslssesegneproblemer, blev fremstillet elegantog pracist. 53
hsrte pi. Tak til holdet!Lidt usorteret"skrot"
fandt vej til nye liebhavere.

FEBRUARMADBT

DECEMBERMS'DET
Julemsdetblev et tillsbsstykkeud over al forventning. 86 medlemmermsdte op til arets
stsrsteformidlingssalg.AndreasTrier Msrch
& medhjelperebetjentehammerog regnemaskinetil stor beneficefor selskabets
pengekasse.
Mangevidunderligefotografiskeeffekterskiftede ejer. Udbudet var megetblandet.I den
bedrehalvdel sis bl.a., en ErmanoxmedErnostar2,0 og en SuperAngulon8175mm blev
solgt for en slik. 2 hjemmelavede
kanonapparater blev erhvervet af en kender. I pausen
blev irets julesangafsungettil melodien"Hojt
fra T..., FlemmingAnholmhavdedog endret
miljoet til "Jul i Istedgade"- og hvaddetteindeberer af glader og sorger. Sidst men ikke
mindst solgtes en stribe af "rodekasser"
hjemmehobby
for helefamilien.Da hammeren
faldt for sidstebud, var omsatningenpi nasten 29.000kroner! God stemningog hoflig betjening sluttedeaftenen.

JAI.IUARMSIDET
Claus Eigtved Neble, Torben Boetius, Peter
Due og Niels ResdahlJensenhavdeforenetsig
i en "trjernetrust"- nu skulleMKONS historie
endevendes.De herrer havdefordelt opgaven
imellem sig. Alle ydede sit bedsteog i forening med en serie slides blev sortimentet
Nikon kulegravet. Et kolossaltopbud af Nikon-kameraeri alle afskygningerblev prrEsenteret. N.R.J afsluttedemedbemarkningerom
de tekniske vanskeligheder,som er enhver

KFAK - "KsbenhavnsFotografiskeAmatsrklub" stiftet den 13. november1895blev stedet, hvor det "det bedre borgerskab"kunne
dyrke dereshobby, fotografien,pi den tid en
bekosteligleg. Formandenfor klubbenfortalte
d1 ogsi, at det fsrst var i begyndelsenaf
1970'erne,at "almindelige"menneskersogte
medlemsskab.
Blandtdissevar Tommy Frenning. To representanterfor den snart100-erige klub fremviste,pi et agte fortidigt projektionsappa.rat,
en seriesmukke,romantiske,men
ikke mindsttopografisk interessante
fotografier
optaget dels i Danmark og dels i udlandet.
Mangefotografiervar genkendelige
fra "Amatorfotografen". Chr. Berthelsens"Barneportrat", P. Lundsteen"Et studie",N.Chr. Bang
"Forskellige Gaardmotiver", sidst, men ikke
- de
mindst vistes en serie autochromeplader
mattedefarver var friske som i 1910-12.En
"billedhistorisk"aften,somudentvivl har gladet de over 50 fremmsdtemedlemmer.Tak til
KFAK's udsendte. Aftenens msde sluttede
med et mindreparti "kram".
NYE MEDLEMMER
Tom Greenfort
Sonderupvej
22
+ooorcire-sauy.

b.g. fotolab.aps
Y4!y tanggade 178
2500Valby.

furge Hauen-Pedersen
Strandvej72
9500 Hobro.

PeterPetersen
ElmelundenI
9575Terndrup.

Poul Erik l,ouw
Njalsgade
57.5.th.
2300KsbenhavnS.

Karin Brynjolf
Astilbehaven147
2930Virum.

Hans& chia Nohlberg
Hedisgatan5
S - 41 253 Gdteborg
Sverige.

Poul Elmer Hansen
Vesterbro185
3500Varlsse.

BennyB. Nielsen
Ejstrupvej20
7362Hampen.

Jacob Fastrup
Egon Fischersvej 14
7430 lkast.

Jorn Damgaard
Prestemarken7
5620Glamsbjerg.

Leif Germann Jensen
Gl. Kongevej 172.C.il.
1850 FrederiksbergC.

Klaus Rieger
c/o Asta Graumann
Ono LiebesAlle 13
2770KastruP'

JanGreiff
Vognmandsmarken
30.1.
2100Ksbenhavn6.
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GerhardRyding
Pedersborgvej
14
2635Ishsi.

Velkommen!
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Stereolcamera med blitz, sammenklappelig billedbetragter og pung til l<nmeraet.

Loreo stereo-kamera!
til famiDanskFotohistoriskSelskabsmedlemmertilbydeshervedet stereokamera
liebrug. Et LOREO-KAMERA salgessom set.
- Stereokameramed blltz
- Billedbetragter, sammenklappelig
- BLsdpung i plast til kameraet
- Brugsanvisningpi dansk
I kameraetbrugesen almindeligfilm til papirbilleder.Filmen fremkaldespi sedvanlig mide, og de fremkaldtebillederer klar til at sesi betragterenudenbesverlige monteringsprocesser.
Systemeter ideelt for den, der vil nyde fordelenaf at
havede tredimensionale
billeder i dagligdagen,til fest, pi ferie eller pi arbejdet.
Fi et LOREO sat pi prwe i 3 uger og betal, ilfo du er blevetoverbevistom, at
det rigeligt er prisen verd.
TommyNielsen,Solbakkevej40,4760Vordingborg.Telefon:43 50 41 52. Aften
og weekend:53 77 52 70.

Dansk Fotohistorisk Selskabhar fflet fremstillet et begrrensetantal originale sorte
pARKER Roller Ball penne med indgraveret logo af et Nellersd-kamera, samt
ordeneDansk Fotohistorisk Selskab.En Roller Ball pen skriver flydende og legende
let i enhver temperatur, sflvel over som under vandet! Det er en penr som vil blive
aig -irundt i eithvert f'otohistorisk selskab. Masteren er destrueret derfor vil
de-nneunikke pen blive et efterspurgt sarulerobjekt9m fi flr. Se den, prov den,
ksb den, der ir intet at fortryde . det er PBI\NOGRAFIKA for alle pengene.
prisen er helt i bund, 75r- alt inklusive. Ring til Jytland, 75 81 45 lL, eller
Ksbenhavn, 42 19 22 99. Dette tilbud vil aldrig blive gentaget.
Med venlig hilsen 'Den Fortrinlige Service' (D.F.S).
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SPALTELUKKEREN
TemanummeretJ.P.A. 1844-1935vil vinre ferdigt til trykning i slutningenaf juli mfuied.
Hvornflr var det nu det var?Gorm's populareTV-udsendelse
fik behovfor kinografiskhardware - Kurt Petersenhar udlanten del af sin samling,somvi herefterforventerit sepi flimmerskermen.
Erik Fersling har fiet sin bearbejdedeartikel om Peter I-arcntz Fangel publiceret i det
estimeredeamerikanske"stereo World", marts/april 1993. Den prbsenteres af T.K.
Treadwell, medlemaf bestyrelsen.
The Swedish Camera Collectionsviser fra 5. marts "familiekameraer"- amatorapparater
gennemtidernei galleri FOTOHUSET,Parkgatan2, Goteborg.Abent tirsdag-onsda.!-13:0018:00. Torsdag-sondag
12:00-16:00.
Panoramabilledetaf Kultorvet - efter et par irs researcher det lykkedesFlemmingBerendt
at finde det andetpanoramabillede,
optagetaf PeterElfelt med"Nellersdmandens"
pinoramakameranr.235. Se Objektivnr. 56, s. 43. Billedetvil blive fremvist 15. septem|er.
Ole Schelde,ti{ti8ere bellylelsesmedlem
og mangeirigtaktivt medlemaf vor forening,kunne
den24.januar fejre sin 60 ars dag. Forudensin larergerninger han kortfilmproOuc-ent
med
StatensFilmcentralsomhovedaftager.H.C. Anderseni Italien, Lourdes,Sabbati Jerusalem
9g Uld pi Kreta er de kendtesteprodukter. I 1967fik Ole Scheldeen 1. pris for en film om
Ksbenhavn.Det er ogsi blevet til en rakke diasshowog featurestil DanmarksRadiospl
samtenbog, "Den HemmeligeSender",sombyggerpi virkeligehendelserunderbesettelsen
af Danmark.
SylvestJensensstoreluftfotoarkiv blev i slutningenaf 1990erhvervetaf Det kgl. Bibliotek.
Samlingenprasenteresnu undertitlen: "Luftfotografieti Det kongeligeBiblio1gfssamlinger"
af overassistent
Arne S. Andersen.Pi 10 sider reAegores
der fagfut[vdificeret i bibliotekets
tidsskrift "MAGASIN" , der kan erhvervesaf sarligt interessJteOe
pi telefon 33 93 01 11
eller D.K.B., Postboks
2L49,1016Ksbenhavn
K.
Danmarks Tekniske Museum i Helsingorinviteredei week-end'enden 19.-20. mafts til
MEKAMK-MARKED. Et udstillingsomridepi 450 lcvadratmeter
var opbyggetmed ca.20
stande,bl.a. med folpgt fila. Her kunnemanbyfte, salge, ?abe,vise fiem effer blot sepi.
Desvarre kunnevi ikke informerealle vore medlemmeimedsi kort varsel.
Rekordpris: AuktionshusetChristiesi Londonfik hammerslag
pi ca. 375.000danskekroner
for en guld Leica I fra 1929.Japanskksber.
Filmen 1fi) ir i 1995. Danmarkvar blandtde fsrste i verden,som udnyttedeog giorde de
"levende billeder" til den mest populare underholdningi verden. Dette vil Dansk
FotohistoriskSelskabfejre med et temanummer"FILMENS }USTORIE',. Medlemmersom
snsker at deltage,eller har unikt materialebedeskontatte FlemmingBerendt. 42 Ig 22 gg.
Nresten40 nye medlemmerhar indmeldtsigi D.F.S. i lsbet af dtir! Blandtdissesogesnye
fgledragsholdere,skribentereller leverandsrer af fotohistoriskmateriale.Kom meOjo'6t
viden og gled os andre.Redaktgren
Annr ER 1958! (Smalfitm).
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