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Oversettelse og bearbejdelse ved
Lars Schanberg-Hemme

1. del .

I L989 fyldte fotosrafiet 150 flr. Samtidiq fvldte den store tyske foto-
koncern-Agfa 100- flr. I den anledning 6r denne beretning-blevet til
under redaktion af Mattthias-Jos ef Zimmermann

Materialet stammer fra Bayers 100 flrs jubilreumsskrift (1963) og fra
Agfa Magazine. Der er tale om et stykke sprendende industrihislorie
med mange oplysninger om pionerer, firmafusioner, og fotografiske
landvindinger. IVIen netop fordi der er tale om en historie skrevet af fir-
maet selv, er selvkritikken ikke sat i hsisredet, og der bliver kun le.itie-
hedsvis d_raget relevante sammenligning-er til andie firmaers produlitei.
Det mi Obiektivs lresere selv forsd'ge it gare.

Beretningen bringes i 3 dele.

Indledning

Frem til firserne i forrige irhundrede var de
fotografiske metoder et resultat af amatsrers
og professionelle fotografers egne experimen-
ter og erfaringer.
Men i slutningen af irhundredet tog industrien
gradvist over. En regn af nye fabriksfremstille-
de produkter dryppede i en javn strsm ned
over forbrugerne. I lsbet af et enkelt irti kom
fotoindustrien til at beherske den fotografiske
teknologi.
Kort derefter - og isar i irene lige efter 1.
verdenskrig - opstod en tendens i Tyskland til
sammenslutning af mange mindre eller halvsto-
re virksomheder til 6n kempemessig gigant,
som si helt kom til at beherske det europeiske
marked pi sit felt.
Objektivs lesere har tidligere fiet en sidan
beretning om fotofirmaet Zeiss-Ikon. Agfas -
eller I.G.Farbens - minder meget om den.

Agfo,.
pHoTo-ARnxtl
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Agfa-Gevaert opstod fsrst i t964 ved en
sammenslutning af to selvstandige selskaber
(et tysk og et belgisk) til et multinationalt fore-
tagende. Men firmaet Agfa, som sendte sit fsr-
ste fotograf,rske produkt pi markedet i 1889,
kan man betragte som et typisk exempel pi
hvordan en forholdsvis lille kemisk-farmaceu-
tisk virksomhed kan vokse til en stor koncern.

Agfa indtil 1925

Det fsrste afsnit af Agfas tilblivelseshistorie er
i nesten 50 er forbundet med et navn som og-
si indtager en eresplads i den tyske kemiske
industris historie: Franz Oppenheim. Den ber-
linske dommer Oppenheims son var 27 er
gammel, da han efter studenterexamen, studier
i Heidelberg og Bonn, og kortvarig ansattelse
i et kolnerfirma, i 1880 blev ansat i det dava-
rende'Actiengesellschaft fer Anilinfabrika-
tion'. Dette firma havde hans svoger, Paul
Mendelsohn-Bartholdy (en son af den bersmte
komponist Felix Mendelsohn-Bartholdy)
grundlagt i 1867 sammen med C.A.Martius.
Foretagendet li i berlinerforstaden Rummels-
burg og var forelsbig - som si mange andre
nyoprettede firmaer blandt de tyske farvefa-
brikker - ikke rigtig kommet i gang: Mere end
et halvt decenium var giet uden at man var
kommet lengere end til at fremstille anilinolie.
Men si var endnu en kemisk fabrik i Treptow
blevet kobt op. Her fremstillede man rubin-
rodt, anilinblit, og methylviolet. Fra L873
blev dette firma noteret pi borsen under nav-
net'Actiengesellschaft fiir Anilinfabrikation'.
24 ar senere lod man firmanavnets forbogsta-
ver registrere som varemerke. Det lyder jevnt
og ligetil, men alligevel markant: Agfal (Det
verdensbersmte logo vi kender i dag - med
romben - fulgte fsrst i t924). I L877 var man
kommet si vidt at man, trods den indtil da
noget beskedne farvepalette, kunne udbetale
6% i dividende til indehaverne af de 1 ,2 mto
indskudt kapital.

I 1886 indtridte Oppenheim i direktionen. Ils-
bet af 2 de,cenier blev han virksomhedens fs-
rende personlighed. Da Martius i 1898 skiftede
fra ledelse til bestyrelse, havde Agfa ansat 50
kemikere, 90 funktionierer, og 1500 arbejdere.
Kapitalen var vokset til 5 mio mark. Og da
Agfa i 1925 blev en del af I.G. Farben, bragte
det med ind i fusionen en guldmarktcapital pi
58 mio, 1370 kemikere, ingeniorer, og salgs-
folk og en medarbejderstab pil 9200 menne-
sker.

Dr. .Franz Oppenheim.

Dr. Momme Andresen.

Det er Franz Oppenheims fortjeneste at virk-
somheden ud over den traditionelle, men hardt
konkurrerende, farvestoforoduktion, opdyrkede
9t nyt omride. Det (fotokemien) li langt uden
for hvad man ved udgangen af det forrige ar-
hundrede ansi som et muligt arbejdsfelt for
den kemiske industri. Oppenheim holdt fast i
sin beslutning med megen kraft trods stor
modstand. Kun dermed kan det forklares hvor-
for han ved fusionen med I.G.Farben ved si-
den af den kemiske virksomhed kunne med-
bringe verdens stsrste pladefabrik og kontinen-
tets stsrste filmfabrik.
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Den lccmisl<e fabrik i Treptow, Berlin.

Anledning til denne beslutning gav til gengeld
en mand om hvem man roligt kan sige at han
hwer til fotografiens betydeligste pionerer:
dr.Momme Andresen.
Andresen havde beskaftiget sig med fotografi
siden 1873 - da han stadig var skoleelev - og
forsogt sig med den vide kollodiumproces.
Han havde nu ikke den helt store succes ud af
sine forsog. Men i disse fu fortrangtes den
'vide', og, som alle vd, ret omstandelige
proces efterhanden af 'torpladen' . Brugen af
hydrokinoner, som dukkede op i 1880, gav
Andresen ideen til at forsoge sig med til-
svarende amidforbindelser som fotografisk
fremkalder.

Dr.Momme Andresen, der var blevet ansat i
Actiengesellschaft ftir Anilinfabrikation i 1887
som farvestofkemiker, afprovede som den fsr-
ste den parafenyldiaminforbindelse som senere
skulle opni betydelig anseelse som finkorns-
fremkalder. I 1889 opdagede han en fremkal-
dersubstans i et derivat af naftalin, som kom i
handelen som Agfas fsrste fotokemiske pro-
dukt under navnet 'Eikonogen'. Fra ham stam-
mede ogsi fiksersaltet med surt bisulfit som
kunne forhindre det hyppigt forekommende
gulslor ph torplader. Og endelig var det ham
der i 1888 fandt frem til den paramidfenol-
fremkalder som under navnet 'Rodinal' blev
patenteret og sendt i handelen i 1891 - for me-
re end hundrede ar siden! En fremkalder som
i dag ikke bare hvad navnet mgfu, men ogsi
hvad angf,r storstedelen af bestanddelene stadig

hqrer til blandt de mest udbredte fremkaldere
i hele verden. Den skabte et gennembrud hos
forbrugerne for Agfas nye fotografiske afde-
ling. irsag: Rodinal havde det fortrin at den
som fardigblandet og brugsklart koncentrat
forenklede forberedelsesarbejdet i msrkekam-
meret ph afgorende mide. Erich Stenger beret-
ter om det davarende Agfas fsrste skridt inden
for det nye omride fotografi: ",iEldre beret-
ninger om firmaets historie angiver at Andre-
sen kun med stort besver kunne sette den fa-
briksmessige fremstilling af sine nyopfundne
fremkaldere igennem. De havde intet'med fa-
brikkens sadvanlige farvestofproduktion at go-
re. I aret 1889 overdrog Andresen sine frem-
kalderpatenter til fabrikkeo, og det var dette
skridt der bragte Agfa ind pi den fotografiske
lsbebane. Den fotografiske afdeling blev livs-
kraftig ved hjalp af Andresens fremkalder
RODINAL. ''

Yderligere to afgorende initiativer skulLe folge
i 1892: Dr.Andresen havde givet stsdet til at
frem stillin gen af tsrr: e brom sslvgelatineplader
blev taget op. Oppenheim gik ind for det og
udnavnte Andresen til eneansvarlig leder af
det fotografiske omride. Samme dr anmeldte
Otto Magerstedt, som havde veret ansat som
selger i firmaet siden 1882, og som i sin
egenskab af amatsrfotograf havde lavet sine
egne forsog, et patent til 'fremgangsmide ved
fremstilling af antihalerende negativplader'.
Andresen videreudviklede fremgangsmiden i
sit nye fotokemiske laboratorium og fandt frem
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til farvestoff'et aurin, som kunne placeres som
absorberende hinde mellem emulsion og emul-
sionsbarer. Det var uoploseligt i vand; men
fordi det var oploseligt i en opva.rmet gelatine-
oplosning, forsvandt det i surt fikserbad.

Efter mange tabsgivende forsog kunn e de fffi-
ste emulsionsvarer afleveres pe fabrikkens la-
boratorium i maj 1894 til afprovning. Allerede
i august samme ir blev de fsrste antihalerende
plader fremstillet efter det magerstedske patent
(senere ISOLAR-plader), men ogse ofthokro-
matiske plader. Den daglige produktion havde
fhet et omfang pi 60m2 pladeflade.
Skridt for skridt indtog den unge fotografiske
afdeling den ene fremstillingsbastion efter den
anden. En prisliste fra l.september 1896 op-
regner: almindelige og orthokromatiske plader
indtil 50x60 cm, overforingsemulsioner til lys-
tryk, diapositiv- og ferrotypiplader (negativer
pi sort jernblik, som ser ud som positiver ved
sterk underbelysning, og som over hele ver-
den fortrinsvis blev anvendt af gadefotografer
til fremstilling af suvenirfotos), almindelige og
orthokromatiske Isolarplader, almindelige og
orthokromatiske'celluidemulsioner' pe O,Zs
eller 0,3 mm transparent folie (markedsfsrt
samme ir).
Det drejede sig om indksbte celluidplader som
kun under de storste vanskeligheder kunne for-
synes med lysfolsom hinde. Det som var det
egentlige, eftertragtede mil var fremstilling af
rullefilm til amatsrmarkedet. Den lykkedes det
amerikaneren Hannibal Goodwin at fremstille
for fsrste gang i 1887, og det var George
Eastman, Kodaks grundlegger, der i 1891 sat-
te den i fabrikation ved hjelp af moderne in-
dustriel teknik.

f)enrrrarl5g Fotomq5et'-

Med de fsrste forsog pi at gyde film pi cel-
luid i ubegrenset langde pi en tromle (t9Ot;,
lggyndte en rivende udvikling hos Agfa. I
1903 kom man si langt at man kunne paUe-
gynde den fsrste leverance af kinofilm. Men
produktionen mitte indstilles i 1905 pi grund
af bsrnesygdomme. I 1905 kom 'agfa-focket-

!lr' (filmpakning i kassetre) med vedlagr gul-
filter.

I et lille forsogsanleg i Berlin-Treptow blev
fremstillingen af kinofilm genoptaget i 1906,
hovedsagelig tankt som kopieringsmateriale.
Sidelsbende med det blev udfsrt arelange for-
sog pi at fremstille en ikke brandbar film af
en egnet type acetylcellulose. Forsagene kro-
nedes med held, og fra 1909 blev det nye pro-
dukt fremstillet pi et stsrre fabrikationsanleg
i Berlin-Lichtenberg. Biograffilmens stadig
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stsrre udbredelse (det var dengang de fsrste
store filmselskaber opstod og hurtigt blev til
en egentlig fi lmindustri) foranledigede ledel sen
til samme ir at bygge en ny filrnfabrik i Wol-
fen i omridet Bitterfeld i det midttyske brun-
kulsdistrikt. I 1910 begyndte fabrikationen.
Det var dengang endnu sidan at det gamle
mundheld om at ikfte al bagning og brygning
lykkes var en realitet. Det kunne ogsi siges
om de lysfolsomme materialer! mindedes dr.
Harald Mediger i en artikel han skrev i 196I
i anledning af dr.Gustav Wilmanns' 80 ars
fsdselsdag. (Gustav Wilmanns blev knyttet til
Agfa i 1905 og havde i 1909 overtaget vigtige
opgaver inden for filmfabrikationen. Han bli-
ver senere kendt som 'Agfacolor-fotografiens

fader').
Endnu ridede den gamle orden, og den vovede
man - ned til de mindste enkeltheder - ikke at
afvige fra. Nir det gjaldt de mange forstyrrel-
ser i fabrikationen, greb man det rent erfa-
ringsmassigt an. En systematisk undersogelse
og bearbejdelse af arbejdsgangen blev regnet
for formilslss. Den maskinelle indretning var
primitiv. For exempel lod man ganske enkelt
dampene fra de organiske oplosningsmidler si-
ve ud under taget. Miljo var der endnu ingen
der tenkte pi. Luften i produktionslokalerne
svarede til luften udenfor. En omhyggelig fil-
trering af den tilfsrte luft for at undgi svampe-
sporer var endnu ikke blevet tidens tekniske
niveau.

Derfor forekom der om foraret og efteriret pe-
rioder med 'ridden' emulsion . I hojsommerti-
den mitte produktionen undertiden afbrydes i
dage eller uger, fordi det forhindenverende
vand var for varmt til at stsrkningsprocessen
kunne giL i gang efter emulsionsgydningen.
Kort sagt: det var filmfabrikationens pionertid
- med den daglige kamp mod den mangelfuld-
hed som man ansi for uundgielig. Men man
oplevede det ogsi som en opbrudstid med alle
de chancer som et totalt uopdyrket arbejdsfelt
byder den dygtige.
En sidan chance havde den ovenfor navnte dr.
Wilmanns fiet allerede det fsrste ar han arbej-
dede i Wolfen, idet nemlig en dag hele fabri-
kationen blev kvedegul. Dette ondartede slsr
var si vedvarende, at firmaledelsen allerede
overvejede at omstille filmfabrikken til farve-
stofproduktion. Da lykkedes det efter en lykke-
lig indskydelse dr.Wilmanns at undertrykke
slsrdannelsen ved tilsatning af albumin. Den-
ne gulslordnmpende proces med tilsatning af
albumin til emulsionen var si gunstig at den
senere blev anvendt i irtier i papirfabrika-
tionen.
Udviklingen bekreftede at Agfas fsrende
mend var sliet ind pi den rette vej. Man hav-
de ganske vist ind imellem fundet vejen ved et
slumpetraf; men ud af tilfeldighedsopdagelser
udviklede sig systematisk forskning. I LgLz
lykkedes det at komplettere programmet af ki-
nofilm og andre positive rullefilm med en ne-
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gativfilm. Allerede i I9I3 blev den nye fa-
briksbygning i Wolfen for lille. Et andet og
vesentligt udvidet fabriksanlag pi den samme
grund kunne sattes i drift l.september 1914.
Ganske vist satte udbruddet af verdenskrigen
snart gricnser for fabrikftens virksomhed. Pe
den andenr side stillede de den over for stadig
nye opgaver, hvoraf nogle ikke direkte havde
noget med fotografi at gore, men mflske nok
var afledt af den. De mange biografer ved
fronten havde brug for mange spillefilm. De
militare sverstbefalende snskede specialmate-
rialer til flyrekognoscering (flyverfilm). Der
skulle udvikles klarskiver af celluid til gas-
masker. O.s.v. Endelig mitte rullefilmen, som
indtil da ellers havde stiet sin prorre, erstattes.
Den kunne p.gr.a. krigen ikke langere indfs-
res fra udlandet.

Fotokemikerne pi det unge Agfa var tvunget
til at sli ind pi nye veje. Men det var ikke si
let endda. Hvis kunderne ikke havde den for-
nsdne brancheindsigt, var de sviere at overbe-
vise om nye produkter. Kunderne holdt fast pf,
at den nye Agfafilm pi alle mider skulle viere
lige som de tidligere vidt udbredte produkter.
Man havde simpelt hen vennet sig til dem for
lange. "De ville ikke have noget der var bed-
re!" skrev dr.Medinger i sine Wilmannserin-
dringer. "De forlangte for det meste nojagtig
det samme. Derfor stod folkene i Wolfen i den
tvangssituation imod bedre vidende at mitte
omarbejde en prototype med andre gelatinety-
per, andre opskrifter, som andre kemikere
havde udviklet under anderledes betingelser,
bl.a. andre klimatiske betingelser. "

I 1916 prasenterede Agfakemikerne deres nye
Agfarullefilm, i L9L7 en pankromatisk negativ
kinofilm sivel som specialplader ('Hepla') i
forskellige udforelser (diapositivplader, teknis-
ke plader, rodfolsomme plader, og flyverpla-
der). Selv inden for farvefotografien havde
Agfa held med sig; for i 1916 sendte det en
farverasterplade pi markedet.
Siden I9L2 havde Agfa beskaftiger sig med
problemerne ved farvefotografi. Den aditivt ar-
bejdende farverasteremulsion var det fsrste
skridt. I den forenede de tre delfarvebilleder
sig sammen med de mellemliggende mikrosko-
pisk tynde farvefiltre til et billede i det samme
emulsionsplan. Agfas farverasterplade opstod
pi grundlag af et patent af Christensen. Den
blev i den kommende tid forbedret flere gange
hvad anger filterhinderne, gennemtrangelighe-
den, og lysfolsomhedetr, oB kom i 1932 i han-
delen som farverasterfilm.

Ogsi irene med folgevirkninger efter krigen i
form af almindelig afmatning, inflation, og
stor arbejdsloshed kom Agfa godt igennem.
Allerede fsr den store fusion til I.G.Farben
kom en rekfte produkter frem: i 1920 Agfas
rontgenfilm til tandleger , i l92L en Agfa por-
tratfilm (planfilm), flere forbedrede negativki-
nofilm, og Agfa 'Negativ-spezial' 

, i 1923 Ag-
fa Negativ-Extrarapid' med forhojet fslsom-
hd, i L924 en 35mm omvendefilm og en Agfa
'Dup-Kinefilm' (bide positiv og negativ), og
endelig i 1925 Agfa 'Negativ-Kinechrom' (or-
tochromatisk).

Bogtryksteknikken var inde i en rivende udvik,
ling og betjente sig i stor udstrekning af foto-
grafiske metoder. Agfa nyudviklede en rakke
specialmaterialer til reproduktion steknik, f. ex.
i l92l Agfas dybtryksplade og en reprodukti-
onsplade, fra 1925 tilsvarende filmtyper. De-
res oprindelige, rent skematiske, betegnelser
var A-, B-, og C-film. Og disse navne blev i
den grad et begreb at de kunne bruges som
faste varem&rker.

I 1922 lancerede Agfa en rontgenfilm med
emulsion pi begge sider. Virkefeltet og mang-
foldigheden af opgaver inden for rontgen udvi-
dede sig si voldsomt at man i iret 1923 indret-
tede en sarlig afdeling udelukkende for det.
En sarlig stab af videnskabeligt skolede med-
arbejdere undersogte og vurderede lsbende alt
af vigtighed inden for rontgenfotografi.

10
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A. Heinrich Rietachel.

Ud af den lille farvevirksomhed, der som et
biprodukt havde fremstillet fotografiske frem-
kaldere, var blevet Europas stsrste filmfabrik
med 10.500 medarbejdere. Ud af det beskedne
fotokemiske laboratorium, som dr.Momme
Andresen havde indrettet i Berlin i 1892, var
der i lsbet af et decenium opstiet et videnska-
beligt forskningsmiljo under ledelse af dr.Wil-
manns og professor dr.Eggert, som aftvang re-
spekt, og som indledte den nye fotografiske vi-
denskabs blomstringstid i tyverne og trediver-
ne. Franz Oppenheims dristige beslutning om
at lade sit firma opdyrke det nye land 'fotogra-

fi' havde til fulde vist sig at vere rigtig.

Parallellen i Belgien - GEVAERT

Gevaertvarket i Mortsel ved Antwe{pen skyl-
der fotografen Lieven Gevaert (1868-1935) sin
existens.
Han levede som son af en rammemager og
forgylder i Antwerpens kunstnerkvarter. Efter
faderens tidlige dsd overtog moderen det lille
verksted. Som l2-irrg var han fortrolig med
rammemagerens kunst; men allerede pi dette
tidspunkt gjaldt hans stsrste interesse fotografi-
en. Han slugte begarligt al litteratur der hand-
lede om dette emne. Og selv om han kun hav-
de lidt tid tilovers til sig selv, larte han sig
fransk, tysk, og engelsk. I 1890 slog han sig
ned i Mortsel som anset specialist i portratfo-
tografi pi porcelien og keramik.

Her begyndte han ogsi med sine fsrste foto-
grafiske experimenter. En af de mange opfin-
delser der berer hans navn var en halvautoma-
tisk maskine til at placere lysfolsom emulsion
pi basematerialet. Kvaliteten pi de produkter
han kunne frembringe med maskinen gjorde

ham hurtigt kendt. En folge af hans engage-
ment var at et stadig stsrre antal fotografer
(som sidan set var hans konkurrenter ud i det
fotografiske handver$ opsogte ham med det
formil at kunne indstille deres egen tidskre-
vende og ikke altid helt vellykkede produktion
af plader og papirer.

Nu var Gevaert iltce kun en genial opfinder,
men ogsi en dygtig forretningsmand og dertil
en fremragende organisator. 28.juni 1884 blev
foretagendet L.Gevaert & Cie grundlagt. I
1903 kunne det meget succesrige fotopapir
'Gevaert Matt' lanceres og i 1904-05 kunne
den fsrste fabrik i Mortsel bygges. Fra 1905
blev fotopapirerne 'Ridax' og 'Artos' fremstil-
let her. Begge produkter udviklede sig til rene
kassestykker i hele verden. Eftersporgslen var
si stor at et stsrre kapitalindskud og en udvi-
delse af foretagendet blev uomgiengeligt nsd-
vendig. Ud af denne forretningsmassige nad-
vendighed opstod ganske naturligt i L920 aktie-
selskabet Gevaert Photoproducten N.V.

I 1923 kunne Gevaert presentere rullefilm og
filmpacks. I 1925 dukkede planfilm og kino-
filmmateriale op. Fru 1928 blev der i en spe-
cialfabrik i Heultje (Westerlo) fremstillet nitro-
cellulose, det vigtigste rimateriale til fremstil-
ling af filmbase. Fra da af var Gevaertwerk i
den situation at det selv kunne dekke sine be-
hov for rimaterialer ind.
I 1929 kom si rontgenfilmene og specialkino-
filmene til tonefilm pf, markedet.

t 2



Fotopapirfabril<ken i Leverkusen I 930.

Farvefabrikken Bayer

Ogsi i farvefabrikken Bayers fotografiske af-
deling begynder historien med opdagelsen af
en fremkalder. Den blev fundet i amino-o-oxy-
benzylalkohol af dr. Eichengriin og dr. Demeler
ved en tilfeldighed pi det farmaceutiske labo-
ratorium. Den blev bragt i handelen i 1902 un-
der navnet 'Edinol'. Selv om det begyndte
godt, forlsb afsatningen af fotokemikalier fra
Bayer i det lange lsb skuffende. Fortjenesten
blev ved at vipre si minimal at man ikke en-
gang kunne betale frimerkerne til de breve
man blev nsdt til at skrive, for slet ikke at tale
om de nsdvendige reklameudgifter. Det skulle
fsrst andre sig efter at det i 1903 pi grund af
et tilbud man ikke kunne sige nej til blev be-
sluttet at engagere sig i stsrre omfang i den
expanderende fotografiske branche. Firmaet
Eduard Liesegang havde tilbudt Bayer sin foto-
papirvirksomhed. "Ikke salget, men hele fa-
brikken, " lsd svaret fra Bayergrundlaggeren
Carl Duisberg. Fremtiden for Bayers fotografi-
ske afdeling var dermed kommet ind pi det
rette spor.

Firmaet Liesegang existerer stadig. Det fabri-
kerer bl. a. lysbilled- og forstsrrelsesapparater.
Men allerede dengang hsrte det til de aldste
foretagender som frem stillede fotografi ske ma-
terialer. I 1854 blev fabrikken grundlagt af bil-
ledhuggeren Friedrich Wilhelm Eduard Liese-
gang i byen Elberfeld (som senere blev forenet
med det mindre sted Barmen til byen Wupper-
tal). I 1858 blev et kunstsnedkeri og et meka-
nisk varksted bygget til. Her blev fremstillet
fotografi ske kameraer, forstsrrelsesapparater,

rejsetelte, ffi.m. Begyndelsen var giet ualmin-
delig godt. Grundlaggerens ssn Paul Eduard
Liesegang udgav allerede i 1856 en vejledning
i fotografering. Den skulle senere vokse til en
stor hindbog som indtil i dag udgor en helt
uudtsmmelig kilde for fotohistorikere og sam-
lere. I 1860 havde firmaet stor succes med sit
albuminpapir og kollodium. Fabrikationen af
disse produkter blev senere erstattet af det fsr-
ste klorsslvgelatinepapir som dr.Liesegang
markedsfsrte under navnet'Aristo'.

1 3

Fjernlager og forsendelse ca. 1930.



l - - - - - - - - - - - t o - - - o - - - - -  
- o - - - - - O - - O - - - -

i,,Agta'c -Photo-Patronen
I lGtasrtitrren mit hermetischem ZinnkapselversclrluB) Neut, -

Leichtes 0ffnen
bei absolutsiche.
rem Verschlu6.

ctrr\f,ltl - -Srti-

Llh[5(rr\r.r16-

,,Agfa"- Hydrochinon- ) !"t#::::xf:i"*l;.,_ i+
,,Agf$"- Schnellfixicraalz. { I
,,Agf."- Tonfixicrralz- I f
,,Agfa"- Kupferverst6rkcr-l 5

Bezug durch Photohiindler

AC:TIE}- . GES NLI,SCH A FT
Futr Al- ILI .\- - l'.{ tsR I Ii A1' I 0:S

DErl. lr  so, fr i .

r fleu
.,Asfa"- resp.

Clrrrlmo-..Isolart'-

Tuschsntilms
0. T. ohne Tnrhen)

zunr Sclbstlllllcn in grbrruchtc
F0ntgchcr fiir die

Cassette { 3i13.,'1,,,
Prorpee t  e  t lureh
dic P6oto-Hiintller.

(128J)

r906

llln llrbruchln dgr thsrlhmn mlhrl

Auferst praktisch
fiir die Rerse

,,Agf."- Metol- t r
,'4gtu'l-Amidol- | d
,,Agfa"-Glycin- | =
,,Agfa"-Ortol- i Ci
,,Airfa"-Metol- | f-Hydrochinon- 

| E
,,Agfa"-Pyrogallol-l t

Dr.Paul Eduard Liesegang, som man mi regne
med til fotografiens betydeligste pionerer,
grundlagde ikt<e alene den fsrste fotoskole,
men i 1860 ogse 'Det Fotografiske Arkiv'. I
1861 lagde han sammen med Ernst Lacan i Pa-
ris navn til 'Moniteur de la Photographie', i I-
talien til'L'archivo Fotografico', og til sidst i
1887 til det populere tyske tidsskrift'Der
Amateurphotograph' .

Fra 1873 1 firmaet i Diisseldorf-Bilk, hvor det
fabrikerede fotopapir. I 1900 rejstes samme
sted en stor fabriksbygning, hvor der hovedsa-
geligt blev fremstillet lysbilledapparater og
filmfremvisere. Der blev ogse de fsrste maski-
nelt drevne gydemaskiner til fotopapir stillet
op. De var bide konstrueret og bygget af Lie-
segang selv.

22.oktober 1903 blev der underskrevet kon-
trakt om at Bayer fra l.januar skulle overtage
salget af fotopapir. Fremstillingsmetoden var
en firmatremmelighed. Men fra 1906 overtog
Bayer ogsi produktionen.

Initiativtageren til kobet af den liesegangske
fotopapirfabrik havde veret dr.Eichengr0n.
For ham var det magtpiliggende at finde et
stsrre anvendelsesomride for hans acetylcellu-
lose (Cellit). Dengang var kun nitrocellulose
(celluid) kendt som basemateriale til negativ-
film. Det var et brandbart materiale som
gjorde det nsdvendigt med sarlige sikkerheds-
foranstaltninger bide ved fremstillingen og se-
nere ved den praktiske anvendelse. Brandfar-
ligheden var ersag til at mange opfindere sogte
at ni frem til et materiale med samme brugs-
verdi som celluid, men uden dennes negative
egenskaber.

Med Cellit mente Bayer at vare kommet lss-
ningen nar. Det blev dengang fremstillet i El-
berfeld ('Cellit L'). I Diisseldorf var man giet
i gang med dels at fremstille Cellit, dels at tes-
te dets fordragelighed med fotografiske emulsi-
oner. Man satte sir stor lid til dette projekt at
firmaledelsen besluttede at bygge en stor mo-
derne filmfabrik Oygning Ei5l i teuerkusen
(I9 I2). Fotopapirfabrikationen ville man flytte
samme sted hen. At ledelsen handlede rigtigt
og fremadskuende bevises af den kendsgerning
at nitrocellulosefilmen fuldstendig forsvandt
fra markedet og blev erstattet af film pi ace-
tylcellulosebasis. Men der skulle dog giL20 Ar.
Dertil kom at Cellitfilmen udvidede sig i fugtig
luft og dermed var et mindre stabilt underlag
for emulsionen. Det ubehageligste problem var
at perforeringen kunne ge i stykfter. Da den
fsrste verdenskrig brod ud, var forelobig alle
forventninger om en gunstig udvikling af kino-
filmproduktionen pi Cellitbasis giort til skam-
me. I denne kritiske tid forsogte man derfor at
tage produktionen af rullefilm op. Det havde
man ikke de tekniske forudsetninger for. Men
det lykkedes alligevel at vinde et vist fodfeste
pi omridet.
Serlige vanskeligheder opstod, fordi en del af
personalet blev indkaldt, og det gjorde heller
ikke situationen lettere at Agfas nye rullefilm
fra 1917 fik meget stor succes.

Efter krigen forekom det i fsrste omgang ud-
sigtslost at ville konkurrere med Cellitbasen
mod Agfas celluidfilm. For at fi emulsionen
til at hafte pi acetylcellulose var det nsdven-
digt at anvende et sterkt eddikesyreholdigt
bindemiddel, som aktiverede alle urenheder i
basen og efter kort lagringstid fsrte til lyse
pletter og tigede omrider. Emulsionens lysfol-

l6seitige auslfihrliche

,[eh"-pnkllsten
durch jede bcssct!
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somhed blev desuden nedsat af det sure mid-
del.
Derfor omstillede man i 1923 produktionen af
nitrocellulose. Omfattende sikkerhedsindretnin-
ger i fabriksbygningerne var nsdvendige. I be-
gyndelsen af 1924 var man ferdig med nyind-
retningen og produktionen gik i gang. Bayer-
rullefilmen kom pi markedet. Den levede kun
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
hvordan koncerndirektsrer fra deres skrivebor-
de kan planlagge og gennemfore at overtage et
helt firma, men alligevel i praksis lsbe ind i
uanede vanskeligheder. Det forteller medar-
bejder i Bayers fotokemiske afdeling, dr.Ru-
dolf Leubner, offi i sine erindringer:

"I 1913 var den tidligere liesegangske fotopa-
pirfabrik - med maskiner, varkforere, og afde-
lingschefer - blevet flyttet fra Dtisseldorf til
den nye fabriksbygning E,15 i Leverkusen. Det
gav ikke i sig selv anledning til vanskelighe-
der. De involverede mennesker derimod har
sikkert haft det svert. Og for en sidan tvangs-
forflyttet kan det gorc godt at spille ledelsen et
puds.

En direktsr Krekeler havde overlaget ledelsen
af fotopapirafdelingen og havde bedt verkfsre-
ren om at fe udleveret emulsionsrecepterne til
de papirer der allerede var i handelen for at de
kunne deponeres forsvarligt i farvefabrikkens
pengeskab. Ved den lejlighed kom det frem at
disse recepter ikke existerede. Kun emul-
sionsgyder Borgmann, som vi havde overtaget
fra Liesegmg, vidste besked. I en lille fedtet
notesbog, som han i mange ir havde haft lig-
gende i lommen pe sin arbejdskittel, gemte han
de vigtige optegnelser. Dr. Krekeler havde ik-
ke veret opmerksom pi at firmaet Liesegang
i 1907 havde bedt ham om at forvare dem
godt. Og han fslte sig pi ingen mide foranle-
diget til at overdrage dem til os.
Fsrst i 1919 solgte Liesegang den hemmelig-
holdte fremstillingsproces til farvefabrikken
Bayer for 45.000 mark.
Jeg havde fiet den opgave af fremskaffe emul-
sionsrecepterne si hurtigt som muligt. Derfor
modte jeg op i tilsatningsrummet og lerte
fremstilling af fotografisk emulsion fra grun-
den. De saltoplosninger man anvendte som til-
satning til emulsionen blev heldt i og opbeva-
ret i store lerbeholdere pi ca.200 liter netop
for at sikre hemmeligholdelsen. Der fandtes en
beholder for oplosning A, en for B, en for Cl,
og en for Cu. Hver beholder indeholdt klor-,
brom-, og jodsalt, men i forskelligt forhold.
Derudover adskilte de sig fra hinanden ved

Farbenfabriken "?3
i ho togc  Ab te i l ung

Friedr: Bayer & C9
Leve rk  u se n b/Cci ln
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stoffer som natrium-, kalium-, og ammonium-
salt med eller uden citronsyre eller andre til-
setningsstoffer som f.ex. kobbersalte, sensibi-
lisatorer, chromsalte, o. s.v. Pifyldningen af
disse forridsbeholdere sorgede hr.Borgmann
personligt for. Derfor havde jeg ikke andet
valg end hver dag i ugevis at troppe op i til-
satningsrummet klokken 6 for at iagttage hvad
og hvor meget han puttede i de forskellige be-
holdere. Borgmgnn lod sig ikke marke med
noget, og i bedste forstielse med ham fik jeg
pi den mide stykket alle emulsionsrecepterne
sammen. "

Dr.Rudolf Leubner, som har nedskrevet oven-
sti.ende beretning, var en af de mand som ind-
fsrte afgorende forbedringer i fremstillingen af
fotopapir og lagde grundstenen til en massefa-
brikation af stadig stigende kvalitet. Trods de
primitive arbejdsforhold blev der f.ex . i l9t7
produceret nasten 2 mio m2 fotopapir. Men i
de sidste krigsar forirsagede mangelen pi ri-
materialer af god kvalitet stadig nye vanskelig-
heder. Frem for alt manglede man ordentlig
gelatine til emulsionen. Dengang kendte man
endnu ikke til stabilisatorer eller til tilsatnings-
stoffer som kunne pivirke gradationen. Med
deres tilbojelighed til slsrdannelse li Bayerpa-
pirerne - ligesom alle andre tyske fotopapirer
- tnt op ad grensen for det tilforladelige.

Efter fi maneders opbevaring havde alle klor-
og bromsolvpapirer et let slsr. Lange efter
krigen kunne man blandt forbrugere agenavnet'feltgrd.'. Tilsvarende var det med ripapir, som
p.gr.a. manglende limkvalitet blev darligere og
darligere. Folgen af det var blarer i papiret,
som opstod ved udvandingen.

Udfaldet af krigen og det dermed forbundne
sammenbrud inden for naringslivet og ikke
mindst den omstendighed at den tyske haers
lagre blev nedlagt, si store mengder fotopapir
blev sendt ud pn markedet, forirsagede en
fuldstendig stilstand og stor bekymring inden
for branchen.
Den kendsgerning at den fotografiske industri
var den fsrste til pi internationalt plan at for-
soge at opni en forstielse med den tidligere
krigsmodstander, har krav pi historisk inter-
esse. Forhandlinger om en priskonvention
fandt sted i Haag og Luxemburg i 1920. De
strandede p.gr.a. modstand fra den franske de-
legation

Imens gik leverkusenerkemikerne i gang med
udforske det teoretisk set ret uigennemsigtige
fotopapiromride. Den succes de havde ud af
det kan afleses i en rakke nye typer: 1920
Bayer 'Portrait-Schwarzerkopf' 

; 1921 Bayer
'Record Normal', 'Record Hart', og 'Record

t7



Kamerafabrikken i Miinchen 1937.

Braunerkopf'; 1922'H-spezial','H-normal',
og 'H-kontrast' (forloberne for det senere Agfa
'Lupex'), Bayer'Bromidkontrast' (verdens
fsrste kontrastrigt arbej dende bromsolvpapir) ;
1923 de tropefaste papirer 'Trigal I, [, og
III', og 1925 'Record Spezial' og 'Record

Kontrast' som afrunding af Recordserien.

Bayers fotografi ske afdelings underafdeling for
fotokemikalier blev p.gr.a. konkurrencen for
dyr i drift og nedlagt i 1922.

I stedet for besluttede man sig i l92L for at
kobe kamerafabrikften A.Heinrich Rietzschel
i Mtinchen. Det skete for at kunne tilbyde
amatsrfotografen et bredt sortiment: film, pa-
pir, og kamera. En fremsynet beslutning, som
skulle hsste sine frugter ved sammenslutningen
med Agfa.

Kamerafabrikken Rietzschel

Optikeren A.Heinrich Rietzschel var i 1890
flyttet til Mtinchen med grundige teoretiske og
praktiske erfaringer i bagagen. Her arbejdede
han fsrst pfl en optisk fabrik. Men ved siden af
forsogte han pt privat basis at forbedre foto-
grafiske objektiver. I 1896 blev han selvsten-
dig - i begyndelsen med to ansatte. Sit firma
kaldte han' Optische Anstalt A. Hch. Rietzschel,
Mtinchen, Gabelsberger Strasse 36137'. Rietz-
schel lavede objektiver og opniede i 1898 sit
fsrste rigspatent pi et sfarisk, kromatisk, og
astigmatisk korrigeret objektiv. Samme ar lan-
cerede han sit objektiv 'Linear f:4,5' . Hans
succes opmuntrede ham til realisere sine planer

om en kamerafabrikation. Rietzschel var selv
konstruktsr. I aret 1900 sendte han 'Clack

1900' pi markedet, et kamera til l0xl2 film
eller 9xI2 plader. I sine reklamefremstsd kald-
te han det simpelthen for "uovertruffent" og
"for fag- og amatsrfotografer, opdagelsesrej-
sende, militere, og teknikere uundvarligt".
Men dermed havde han endda ikke budt sine
potentielle ksbere selvros nok. Hans kameraer
var "velegnede for cyklister, turister, amats-
rer, og ganske serligt for damer". 1 10 mark
kostede dette "universal lommekamera som
overgik alle 10x12 kameraer p.gr.a. sin ringe
vegt, sit ringe volumen, sin pracisionsmeka-
nik, og sin lyssterke, anastigmatisk, sferisk,
og kromatisk korrigerede optik f:8,5".

Ingen tvivl: Rietzschel havde ramt plet. Selv
om han endnu ikke bsd de 'store' in{pn for
kamerabranchen nogen alvorlig konkurrence,
si var der alligevel allerede i 1903 ud af den
lille 3-mands-virksomhed blevet en fabrik med
ca. 100 medarbejdere. Rietzschel var stadig
optaget af at forbedre objektivers og kameraers
ydelse. Det var hans mil at komme vak fra de
dengang almindelige trakabinetter til kamera-
er. I 1905 opniede han rigspatent pf, et helme-
talkabinet. I 1910 kom 'Multiclack' med tre-
dobbelt udtrek, bevegelig lobebund, udskifte-
lige kassetterammer, hojde- og sideforskydning
af objektivet - og med helmetalkabinet, til dels
af letmetal. Det kamera blev en virkelig suc-
ces. Indtil kort fsr den anden verdenskrig - alt-
si indtil 25 er efter fremkomsten - modtog fa-
brikken stadig bestillinger pi dette kamera fra
de forskelligste lande rundt om i verden. Det
alene turde bevise hvor fremsynet og tendens-
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fsrende den neztschelske konstruktion var. Alt
i alt sendte Rieztschel G.m.b.H. frem til ud-
bruddet af den fsrste verdenskrig 15 forskelli-
ge kameramodeller pi markedet. Ogsi et ste-
reokamera var med i sortimentet. Dertil kom
objektiver der blev betragtet med tilborlig ag-
telse i branchen som f.ex. 'Sektar f:6,8', 'A-
potar f:6,3', og 'Telinear f:3 og f:4,5'. Perso-
nalet var i l9I4 kommet op pe zCfJ. Under
verdenskrigen kom produktionen, som i mel-
lemtiden var blevet forlagt til Aberlestrasse 18,
nasten til at ligge helt stille.

I L9l9-20 - tidligere tillod den vanskelige
skonomiske og handelsmessige situation det
ikke - genoptog Rietzschel fremstillingen af
objektiver og kameraer - og beskeftigede snart
igen 100 medarbejdere. Men der manglede bi-
de kapital og ydedygtige varkstedsmaskiner.
Finansieringen af en udbygning stodte pe store
vanskeligheder.

Derfor sogte Rietzschel en partner, som han i
I92I fandt i farvefabrikken Bayer. Kontrakten
fra 1 . marts L92I fastsatte farvefabrikkens
overtagelse af 80% af virksomhedens aktiver
og halvdelen af stemmeretten. Dermed havde
Bayers fotoafdeling fundet hvad den snskede:
en udvidelse af forretningefl, si den ikke alene
kunne dakke forbrugernes behov for rullefilm
og fotopapir, men hele hans behov inden for
foto. Milet var at massefabrikere nye kamera-
typer og samtidig konstruere fotoapparater af
bedste kvalitet med den enklest mulige be-
tjening, som kunne finde en ny, bred kober-
kreds blandt amatsrfotograferne. Til det for-
mil mitte den handverksmassigt drevne virk-
somhed omstilles til rationel seriefabrikation.
Det egnede de forhandenverende fabriksrum
sig ikke til. Derfor ksbte man en egnet grund
med banetilslutning i Rosenheimer Strasse for
at bygge en stort anlagt nybygning. Men lan-
gere kom man ikke; for den uoverskuelige og
uophorlig t fremad skridende hyperin fl ation sde-
lagde alle planer. Man mitte i stedet pi bedste
beskub klare sig indtil 1929 i den gamle fa-
brik.
I begyndelsen af 1923 gav firmaledelsen ordre
til at den dengang 26-irtge Bruno Uhl fra Ir-
verkusen skulle flytte til Mtinchen. Han be-
gyndte sin virksomhed med ansattelse af egne-
de teknikere og specialister, ryddede ud i det
gamle Rietischelsortiment, og sorgede for at
kameraernes finish kom op pe et gedigent og
konkurrencedygtigt niveau. Varkstederne og
maskinparken blev moderniseret. Det varede

ikke lange fsr Rietschelkameraerne blev solgt
til hele verden igen. F.ex. gik der store ex-
portforsendelser til de skandinaviske lande,
Italien, Spanien, Sydamerika, Balkan, Rus-
land, og det fierne ssten. Ved jordskalvet i Ja-
pan l.september L923 brandte en stsrre sen-
ding Rietzschelkameraer i Yokohamas havn.

I denne udvikling speriode for kamerafabrikken
opstod forlsberne for den senere si populare
Agfa Billy-serie. Personalet, som ved overta-
gelsen kun var ph 77 personer, steg frem til
L925 til 350. Fabrikationen, som i IIZI var pi
2.350 kameraer, steg til trods for de store
skonomiske problemer hvert ir. I 1923 blev
produceret ca. 6.500 kameraer , i 192410.700,
og i 1925 25.000.
I L924 overtog farvefabrikften de sidste 20%
af fabrikkens kapital, hvorefter Rietschel trak
sig ud af bestyrelsen.

Siledes kunne farvefabrikken Bayer i sin palet-
te ud over film- og fotopapirfabrikation ogsi
medbringe en blomstrende kamerafabrik ved
fusionen til I.G.Farben. Varemarket Agfa,
som pi denne tid uden tvivl havde den stsrste
vegt i den fotografiske branche, prydede nu
ogsi de rietzelske kameraer. Fabrikken hed nu'Camerawerk Mtinchen der I.G. Farbenindu-
strie AG' - et rent fabrikationssted uden egen
salgsorganisation, men en del af det store ho-
vedfirma.

Forenet i l.G.Farben

Milet at kunne tilbyde alt fra det samme firma
blev med sammenslutningen til I.G.Farben
endnu sterkere betonet, og det kom til at pre-
ge Agfas udviHing.
I I.G.Farbens nye 'Afdeling 3' blev under
samme ledelse samlet filmfabrikken i Wolfen
(amator- og kinofilm, fotografiske plader og
kemikalier), fotofabrikken i Leverkusen (foto-
papir), og kamerafabrikken i Mtinchen, som
fta 1928 var blevet sliet sammen med apparat-
fabrikken Saskia (lysbilledapparater, m.m.).
Salget af alle produkler blev organiseret fra
Berlin. Ud over de fotografiske produkter i
Afdeling 3 var ogsi Agfa kunstsilke, Agfa
Vistra, og Agfa aromastoffer, som blev pro-
duceret i Wolfen.

Fortsettes i neste nummer ....
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R Y A V

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

r atelieret i Bazar Nr .9.
I anledning af Tivolis 150 flrs jubilreum i 1993 skrev Mag. art. Ida Haug-
sted bogen TryllehaYen Tivoli. Heri omtales bl.a. Bazaren tegnet af arkitekt
H. C. Stilling i 1843. Dagen efter prremieren skrev Aftenbladet om den ele-
gante Bazar. ttDet forste, der msder oiiet, og gior Indtryk, er den store Re-
staurations- og Bazar Bygning, opfort i chinesisk Stiit og udstyret med den
omhyggeligste Ziirlighed og Elegance". Blandt de i att 15 butikker blev der
opfort et Daguerreotypi Atelier i bygning nr. 9. Tivoli var et af de steder,
hvor fotografiet fik sin sprede begyndelse....

Eneste bevarede fotografi af den el"dste Bazar. I forgrunden ses det Frilufiscirkus (Kunstnerplnnen),
der blev anlagt i 1557. Foto: Frederik Riise ca. 1860.
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Ved Tivolis ibning var der indrettet et atelier,
hvor der blev optaget portretdaguerreotypier.
Det ibnede dog fsrst den 5. septembern hvor
Adresseavisen bekendtgiorde, at der her blev
udfsrt portrintter pi fi minutter for 2 specier
stykket. Sidanne fotografier var endnu nesten
ukendte. Et daguerreotypi er en fotografisk op-
tagelse pi en solvbelagt kobberplade, og denne
opfindelse var gjort af den franske scenograf
Louis-Jacques-Mandd Daguerre, der havde
solgt sin know-how til den franske regering i
august 1839. Daguerre kunne dog ikke i be-
gyndelsen optage portretter, hertil var ekspo-
neringstiden for lang. Men den fotografiike
teknik blev efterhanden udbredt og forbedret.
Hvilken fotograf, der havde lejem&let det fsr-
ste ir i Tivoli vides ikke, men der blev foto-
graferet indtil haven lukkede i begyndelsen af
oktober. I midten af september var der ibent
hele dagen, og det tog kun fi minutter at opta-
ge et portrat. Bazarens atelier var et af de fsr-
ste fotografiske atelier overhovedet i Ksben-
havn, og den 22. september 1843 spillede H.
C. Lumbye for fsrste gang sin nykomponerede
" Daguerreotyp-Galop " (eller nr .2) i Koncertsa-
len. Fsrst siden 1842 blev det teknisk muligt
uden stsrre vanskeligheder at optage portret-
ter, og det var mest omrejsende udenlandske
fotografer, der arbejdede i faget herhjemme.
Men den 29 . august 1842 ibnede guldsmed og
urfutteralmager Mads Alstrup ( I S09- 1 87 6), der
havde skaffet apparat og solvplader fra paris,
en pavillon i Rosenborg Slotshave. Det var det
fsrste faste portratatelier i Ksbenhavn (1). Da-
guerre eksperimenterede stadig med at forbed-
re de tekniske processer, og i marts 1843 kun-
ne man i Dagen nr.88 lase, at han havde un-
derrettet Videnskabernes Akademi i paris om
en fremgangsmide til "ved hjelp af elektrisk
Funke" at frembringe daguerreotypier p[ et
ojeblik. Daguerre ville nu, skrev bladet foreta-
ge flere eksperirnenter og publicere sine resul-

Bazaren omgivet af musicerende ungmaer og en engel,
Tivoli-Avisens hoved i 1845.

tater. Et daguerreotypi-atelier i Tivoli i 1843
var siledes noget meget nyt. Det var imidlertid
ikke Alstrup, der fotograferede i Tivoli i au-
gust og september 1843. Siden maj rejste han
rundt i Jylland som daguerreotypist og vendte
fsrst tilbage i oktober. Portratdaguerreotypist-
ernes antal var yderst begrenset. En af de fi
var kunst- og porcelansmaler Gregorius Re-
nard (1814-1885), der begyndte som fotograf
i 1843. Han boede i Krystalgade 79 og foto-
graferede i Helsingztr, Ksbenhavn og Roskilde
1843-44. Siden virkede han i hertugdommerne.
Men der foreligger ikke noget om, at fotogra-
fen skulle vere Renard.

Fotograf og fotohistorikeren Japetus Emilius
Albrecht Hansen (1826-1396) var den forste,
der arbejdede med sporgsmilet om tivolifoto-
grafens identitet (2). Han foreslog i 1892, at
fotografen kunne vare professor Ludwig Sasse
fra Amsterdam. Han optog daguerreotypier i
Hamborg i forf,ret 1842 og 1843 og kom fak-
tisk til Ksbenhavn i juli. Sasse boede under
opholdet pi Gribrsdretorv 98 og opiog por-
tretter til 2 specier stykket, samme pris som i
Tivoli. Fsrst i oktober rejste den hollandske
fotograf videre til Malma oE Skt. Petersborg.
Den periode, han arbejdede i Ksbenhavn, pas-
ser med Tivoli-siesonen, og i Danske Kancelli,
hvor man skulle registreres, hvis man snskede
at drive forretning, figurerer Sasse ikke. Det
kunne tyde pi, at han virkede i Tivoli, hvor
det ikke var nsdvendigt at soge om tilladelse,
da Carstensen havde privilegium. Blandt andre
navne, der eventuelt kunne komme pi tale som
Tivolis fsrste fotograf, er daguerreotypisr og
portratmaler Johan Frederik Msller (1797-
1871) eller 'Jydske Msller". J. E. A. Hansen
har gjort opmarksom pi, at Muller den 28. ju-
li 1843 foreviste daguerreotypier i Industrifor-
eningen; her var i al fald en n:Br tilknytning til
Tivolis bestyrelse. Moller mi havde arbejdet
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en tid med daguerreotypi, da han i januar
1843, uden det dog blev bevilget, ansogte
Kunstakademiet om rejseunderststtelse for at
Eflre. sig bekendt med "nyere Opdagelser og
Forbedringer i Daguerreotypien". Aret efter
fotograferede han i Helsing or (3) . Sasse er dog
efter rnin mening den mest oplagte kandidat.
I marts 1844 skrev Carstensen i Ny Portefeuil-
le, at Daguerre nu yderligere havde "fuldkom-
mengjort sin bekjendte Opfindelse i den Grad,
at man kan tage et Dagueneotypibillede i nes-
ten utenkelig kort Tid - man siger en Tusind-
del af en Sekund". Nyheden blev ogsi refere-
ret i Tivoli-Avisen nr.4. De portratter, som
for nylig var forevist i det parisiske Akademi,
skulle have veret overordentlig'smukke", og
fysikeren Arago vil snart udsende en udforlig
beskrivelse af den nye fremgangsmide. I den
fsrste maned af sesonen L844 var atelieret i
Tivoli ikke ibent, formentlig manglede man en
fotograf. Men Tivoli-Avisen bekendtgjorde i
fsrste uge af juni, at atelieret nu holdt f,bent
hver formiddag kl. 9-12 og kl. 16-20 om efter-
middagen. Men tilsyneladende lukkede det
igen i en periode, for fsrst fra den 25. juli an-
nonceres der igen med portretoptagelser i ate-
lieret. Men der har ibenbart veret problemer
med at lokke kunder til, for i august blev bil-
letten til Tivoli refunderet, hvis man besogte
atelieret, der nu var ibent hele dagen. De por-
tretter der blev optaget i sasonen, kendes ik-
ke, men omtales i Tivolis tredie seson som
verende ret vellykkede, men dog ikke helt
perfekte. Desverre ncvnes fotografens navn
stadig ikke, sksnt hans virksomhed omtales ad-
skillige gange.

I 1844 flyttede byens kendteste portratfotograf
Mads Alstrup privat til Ostergade og ibnede
samtidig sit studie i Christiansborg ridebanefloj
i august i opgangen mellem Hofteatret og Mar-
morbroen. Han havde succes, og hans portret-
daguerreotypier blev udstillet om foraret pi
Charlottenborgs kunstudstilling. Alstrup an-
noncerede fortsat hyppigt i Adresseavisen, og
i en af juni-annoncerne (nr.l47) skrev han, at
han havde forbedret teknikken for at undgi
den blaagtige kolde tone. Han havde opfundet
en kemisk behandling, der gav billederne en
smuk bronzetone eller guldfarve. "Jeg er den
f6rste", skrev han, "der har opfundet det her
i Byen". I Adresseavisen (nr.203) forklarer
han, at han kunne optage portretter med alle
de forbedringer, som teknikken til dato var un-
dergiet. Nu var hans billeder smukkere, mere
solide og kraftigere end "Nogen her i Byen er

i stand til". Alstrups billeder kostede 2 til 3
rdl. pr. stk. Der er ingen tvivl om, at Alstrup
konkurrerede med den ukendte daguerreotypist
i Bazaren nr.9. Tivolifotografen indrykkede
den 26. august en meddelelse i Adresseavisen
(nr.200), hvor han skrev, at han daglig optog
portratter fra kl. 9 til solnedgang. De kostede
3 rdl. stykket og var optaget efter "nyeste Pa-
riser-Methode". Optagelsen skete, skrev han,
"i faa Secunder, hvorved Portraiterne erholde
et Liv og en Fiinhed i Udfsrelsen, som man
ved den aldre og mere usikre Methode kun
handelsesviis kunde forskaffe". Han gjorde
ogsi opmarksom pi, at intet portret blev le-
veret "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 ud-
sagn var den fsrste til at tage i brug herhjem-
me. Fotografen i Tivoli kunne ogsi meddele,
at alle, der fik taget deres portrat, fik entreen
godtgjort. "Samme Sted", skrev han, "kan En,
som er wet i at Polere Plader, erholde stadigt
Arbeide". Men desvcrre afslsrede fotografen
ikke sit navn i annonceringen. Det gjorde han
heller ikke i den meddelelse, han den 8. sep-
tember satte i Tivoli-Avisen. Daguerreotypi-
atelieret i Tivoli, skrev fotografen, egnede sig
sarlig "i disse skjanne Septemberdage" til af-
benyttelse; han gjorde opmerksom pi, at en
"be$endt Daguerreotypist" - Mads Alstrups -

tr .  l .  gl tr lr9n D(r !7 Eoi.
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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.

pastand offi, at han var i stand til at levere
langt smukkere, solidere og kraftigere portriet-
ter end nogen anden i byen, "ogsaa idet aller-
hsieste gjelde til Vesterport, da man straks
udenfor ville kunne erholde Portraitter, der
idet mindste i enhver Henseende kan maale sig
med hans". Der var stadig ikke mange daguer-
reotypister i 1844 udover Mads Alstrup. Den
ukendte fotograf i Tivoli kan vere ur- og kro-
nometermager Georg Schou (ca. 1816- 1900).
Han havde i juni L844 atelier i Rosenborg
Slotshave bag Herkules Pavillonen og annonce-
rede i Adresseavisen (nr.I42), at han daglig
mellem kl. 10 og 14 optog daguerreotypipor-
tratter. Prsver pi hans arbejder kunne ses pi
hans bopal Norgesgade 169 og hos kunsthand-
ler Blankensteiner. Vi ved ikke hvor lenge
han fotograferede i Kongens Have, men tilsy-
neladende li atelieret kun ganske kort tid her,
for den 18. juni 1844 ansogte Schou Ingenior-
korpsets festningstjeneste om tilladelse til at
mitte opfore en transportabel braddebygning
pi stadsvoldens bastion, "for deri at kunne af-
im;ge Daguerreotypi-Bi11eder". Hans sag blev
behandlet i festningstjenesten, men den 5. juli
meddelte Kollegiet, at der desv&rre ikke kunne
gives nogen tilladelse. Da Schou siledes mitte
opgive planerne om et atelier pi voldene, kan
han i stedet have lejet Tivolis atelier, hvor der
igen siden slutningen af j uli blev annonceret

med portratoptagelser. Vi ved fra Industriud-
stillingens katalo5, at Schou og Alstrup som de
eneste ud stillede daguerreotypiportretter pi In-
dustriudstillingen i august og september 1844
(nr.6421. Alstrup viste en ramme med portret-
ter, der vakte opmerksomhed for "de smagful-
de Valg af Stillinger og en ualmindelig Tyde-
lighed og Bestemthed" (4). I Adresseavisen
(nr. 207 & 21 1) gjorde Alstrup i august selv
opmerksom pi, at hans billeder var udstillet
pi Industriudstillingen, der aflroldtes i Charlot-
tenborgs kuppelsal. Adskillige af Alstrups da-
guerreotypier er bevaret, bl.a. i Det kgl. Bib-
liotek og Danmarks Fotomuseum i Herning. I
1845 overtog en fransk daguerreotypist Tivoli-
atelieret og Schou virkede som fotograf i Hel-
singor, men fik iret efter eget atelier Amager-
torv 2 ved St. Kjobmagergade.

Den franske fotograf
I Tivolis tredje s&son, der indledtes den 18.
maj 1845, var atelieret endnu ikke ibnet, men
den 30. maj bragte Tivoli-Avisen (nr.13) en
beskrivelse af " Daguerreotypi-Anstalten ", som
i den foresti.ende seson blev lejet af fransk-
manden P. Boui1l6. "Den Kunst at dagueffeo-
typiere, der med Lynets Fart forplantede sig
fra Opfindelsesstedet, Paris, saa at den i faa
Aar er bleven udbredt over hele den civilisere-
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de Verden, har hidtil i vort Fedreland kun
indtager et temmeligt lavt Standpunkt", skrev
Tivoli-Avisens rcdaktsr. "Det Mechaniske ved
Tingen er naturligvis meget snart lrrt Anskaf-
felsen af et Apparat og en kort Veiledning med
Hensyn til dets Afbenyttelse er nok til at satte
Enhver i Stand til at portraitere ved Hjelp af
Daguerreotyper. Med denne Opfindelse har
som saa meget Andet sine egne smaa Finesser,
hvilke man selv ved Ovelse og vedvarende
Forsog maa see at erhverve sig, forinden man
er i Stand til at tilveiebringe Daguerreotypibil-
leder, der svarer til Opfinderens Hensigt. De
Portraiter, der i foregaaende Saison blev
leverede i Tivolis Daguerreotypianstalt kunne
i hver Henseende stilles ved Siden af de
bedste, der produceres hertillands, men, "det
bedste er ikke godt nok", siger man for et
gammelt Ord, dette maa ogsaa finde sin
Anvendelse her. Det har derfor veret Tivolis
Entrepreneur magtpaaliggende at bringe det
dertil, at de Daguerreotypibilleder, der udgaar
fra det nerverende Atelier ikke i nogen
Henseende skulle staae tilbage for de bedste
der produceres i selve Frankrig, og til den
Ende har han formaaet en tidligere Bekjendt i
Paris, hvis Capacitet han saaledes selv har
overbeviist sig om. Daguerreotypisten Bouilld,
til at komme hertil for at daguerreotypiere
dem, der i denne Anledning henvende sig til
Tivoli. Hr. Bouill6 er nu indtruffen hertil, og
saasnart de fornsdne Forberedelser med
Hensyn til Localet ere udfsrt hvilket vil vare
skeet om et par Dage, vil Daguerreotypian-
stalten blive aabnet. Med hensyn til dens
Indretning er der intet sparet for at gore den
saa hensigtsmassig og beqvem som muligt.
Pavillonen, hvori Portraiteringen foregaar, er
blevet belagt med et tatsluttende Glastag, saa
at der intet vil kunne vare til Hinder for at
tage Portraiter i hvilkensomhelst Veir. Tiden
naar og Prisen, til hvilken disse Daguerreoty-
pibilleder herefter vil vinre at erholde, skal
n&rmere blive bekjendtgjort" .

Mads Alstrup reflekterede straks pe denne in-
troduktion, som mi have vakt hans bekymring.
Han satte den 30. maj en annonce i Adresse-
avisen (nr.I24), hvori han skrev, at han leve-
rede portretter, der var lige si gode som de
prwer, han foreviste eller "i Sammenligning
med de bedste Wiener- og Pariser-Portraiter"
og, fortsatte han 'Jeg er overbeviist om, at der
er ingen her i Byen der kan levere Portraiter
med alle de Fuldkommenheder der udfordres,
bedre end jeg, da dertil hsrer flere Aars ovel-

se, Chemiske Kundskaber samt ganske at opof-
fre sig til Kunsten". Men intet kunne standse
udfordringen fra det folkelige Tivoli. Den fsr-
ste annonce bragtes i Tivoli Avis (nr. 16) den
2. juni og lod siledes: "Hr. Bouill6 fra Paris
holder aabent hver Dag fra kl. 8 Morgen til
kl. 6 Aften. Klart Veir er aldeles ikke forns-
dent, for at Portraiterne kunne lykkes". Sam-
me meddelelse blev givet dagen efter i Tivolis
annonce i Adresseavisen (nr.L27 m.v.), hvor
der stod, at portretter til 3 specier kunne opta-
ges i hvilket som helst vejr. P. Bouill6, hvis
data vi ikke kender meget til, var omrejsende
daguerreotypist og havde allerede i efteriret
1842 optaget daguerreotypiportretter i Ham-
borg (5). I Tivoli-Avisen (nr.23), blev det be-
kendtgjort, at atelieret nu var ibnet, og at
Bouill6 var til stede daglig for at modtage be-
stillinger. "Som tidligere anmeldt er Pavillonen
hvor Portraiterne tages, bleven belagt med et
tatsluttende Glashg, saa at de ville kunne lyk-
kes i hvilkensomhelst Veir. Vi anbefaler Alle
og Enhver belejligst at tage de udhengte Por-
tratter i Oiesyn. Man vil finde, at de ere

' i * . .  : . j , .  . l t : . . ; . ,  . : : :

Den gamle ballongynge ca. 1888. samling: Andreas T. Morch.
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Den franslcc daguerceotypist P. Bouvilli lejede atelieret i Ba.zaren i
1845. Han optog de her viste portretter af generallojtnant J.H. He-
germann-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.

Tivolis forste rutschebane, opfon IB4J. Samling: A.T.M.
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usedvanligt kraftige og bestemte og gengive
de allermindste Details med stor Tydelighed".
Dette glastag nievnes ikke i brandtaksationer-
ne, men det noteres dog, at flere rum i Bazar-
ens nordfloj, hvor atelieret le, blev giort i
stand og tapetseret i 1845. I Tivoli- Avisen
(nr.63) den 20. juli indrykkede Bouilld en an-
nonce. "Da nogle af mine Bekjendte have un-
derrettet mig om, at det arede Publicum i Al-
rnindelighed finder Prisen paa mine Portaiter
for hoi, har jeg troet i den korte Tid, jeg end-
nu har tilbage at varre her i Kjobenhavn, at
burde rette mig derefter, hvorfor jeg har ned-
sat min Priis til 3 rdl. Da jeg stedse har snsket
at mine Arbeider selv skulle tale for sig, vil
Enhver kunne overbevise sig om mine Portrai-
ters Fortrinlighed af de Prover, jeg har udstil-
let i mit Atelier, hvilke jeg har forfardiget
saavel udenlands som hersteds". Det var en
nedsettelse der kunne merkes, hele 2 rigsda-
lers rabat. En ugestid senere var der igen en
stor annonce i Tivoli-Avisen (nr.68-69), det
gik ibenbart tregt med kunderne. "Hvad der
i Serdeleshed er Grunden til, at Flere ikke ha-
ve ydet Daguerreotypi-Portraiter den tilborlige
Anerkjendelse, er, at disse have forekommet
dem at giore Personerne eldre end de i Virke-
ligheden ere", skrev han. Men han ville nu
gerne underrette publikum og isar damerne
om, at eftersom dette "ikke ligger i Daguer-
reotypiens Natur, men blot i feilagtig Behand-
ling, hvorved de svare Skygger blive starkt
angivne, medens Mellemtinterne rnangler, for-
pligter jeg mig til at levere Portraiter, de,r i in-
gen Henseende vise Personerne eldre end de
ere, ligesom Ingen er forpligtet til at tage
noget Portrait, hvormed han ikke selv er luld-
kommen tilfreds". Atelieret havde, stod der i
annoncen, ibent hver dag fra kl. 8 til 16. "Det
er ligegyldigt hvorledes Veiret er". Pris stadig
3 rigsdaler. Den 7. september var der en be-
markning i Tivoli-Avisen (nr.11) om, at hr.
Bouilld om "en ganske kort Tid agter at vende
tilbage til Paris". Derfor mitte de, der snskede
at blive daguerreotypierede af ham, "behage
snarest muligt at henvende sig til ham i Tivoli
Bazar Nr.9, hvor han er tilstede hver Dag, fra
Kl. 8 Morgen til kl. 4 Eftermiddag". I hele
sesonen blev der lsbende giort opmarksom pi
daguerreotypierne. De kostede i begyndelsen
5 rdl. stykket. Den 25. september ophorte an-
noncering€tr, og Bouill6 rejste fra Ksbenhavn;
m?n vd, at han i oktober daguerreotypierede
i Arhus og Kiel. Tivoli lukkede forst i begyn-
delsen af oktober, si grunden til hans afrejse

har sikkert varet den dirlige forretning, det
ibenbart var. Blandt de portretter Bouilld op-
tog i Tivoli er bevaret to gode daguerreotypier
i Det kgl. Bibliotek, og det var ikke hvem som
helst, der gik til fotografen (6). Det ene da-
guerreotypi forestiller generallojtnant Johan
Hendrik Hegermann-Lindencrone (I7 65 -1 849),
der var gift med forfatteren Louise Heger-
mann- Lindencrone (1778-1853), midtpunkt i
en litterer kreds pa familiens landsted Rolig-
hed ved Kalkbrenderiet. Her msdtes tidens
sksninder som Adam Oehlenschliiger, H.C. og
A.S. Arsted, B.S. Ingemann, F.C. Sibbern, P.
Hjort, J. P. Mynster og Thomasine Gyllem-
bourg. Det andet daguerreotypi er et interes-
sant dobbeltportret optaget af Bouilld den I 1.
september 1845. Det viser historikeren og po-
litikeren Frederik Barfod (1811-1896) med sin
to-arige ssn Hans Peter Birkedal Barfod (1843
-L926), senere lege og historisk forfatter. Fr.
Barfod oprettede en drengeskole i 1834, nu
Frederik Barfods skole, og virkede i midten af
1840'erne som bibliotekar i Det skandinaviske
Selskab. Han blev senere ansat ved Det kgl.
Bibliotek og skrev bl.a. Fortallinger af Fadre-
landets Historie (1853). Som i de foregiende
Tivoli-s&soner annoncerede Mads Alstrup flit-
tigt den sommer i Adresse-Avisen for at ims-
degi sin dygtige parisiske konkurrent. Han
skrev f. eks. (nr.132) i begyndelsen afjuni, at
hans portratter nu kunne ses "lige saa godt
som Kobberstik", og hans pris var sat ned til
2 rdl., dts6. 1 rigsdaler billigere end Bouill6.
Samme sommer fik daguerreotypisten C. Iver-
sen i maj et atelier Vestervold 207 ved Mollen
ud for Sct. Pederstrede. Her opfarte han i ok-
tober en glaspavillon, ifolge Adresse-Avisen
(nr.256), men han blev ingen alvorlig konkur-
rent for Bouill6. I 1846 omtales der ikfte noget
daguerreotypi-atelier i Tivoli-Avisen overhove-
det; det var uden tvivl ophort, og lokalet blev
brugt til andre formi.{.

NOTER:

1. Ochsner Bjorn 1986: Steen 1987,109, 135 ff.
2, Hansen Japectus 1892, 169-172.
3. RA KA Behandlede sager t.221, ansogning

02.01.1843; Japetus Hansen 1892.
4. RA Det kgl. Ingenieurco{ps, Indkomne sager, Regi-

stratur bd. l2l, 1844, nr. 68, nr.394, nr.1030;
Udsigt (1844) 1845, 90, 95 (Schou & Alstrup).

5. Ochsner Bjarn 1986, 28-29 180; Steen 1987.
6. Ochsner Bjorn 1974, figs. 3-4 (Tivoli portretter).
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DAGI.]ERRE OG DANMARK!

l )agirerm di.courrrr l  l 'cf fr . t  r l 'nnt cl l lhr orhlhro rur rnc l ,hqoo. l l . .rr ln r lo l l .  Gl rtatc Jrlr l

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

Flemming Berendt.

I begyndelsen af januar'1839 havde den fran-
ske kunst- og dioramamaler, Louis Jacques
Mand6 Daguerre (1787-1851) aftalt msde i Vi-
denskabernes Selskab i Paris - hvor han ville
fremvise, beskrive og demonstrere sin lenge
bebudede "opfindelse", at frembringe et "af ly-
set" tegnet billede. Et stort auditorium i den
pompsse bygning, Palais Mazarin, midt i den
franske hovedstad, vil stillet til ridighed for
eksperimentet. Formanden for Videnskabernes
Selskab, Francois Arago (1786-1853), var den
forste, som indfandt sig til modet, fulgt af en
hojtidelig skare af Frankrigs kendteste viden-
skabsmend, fysikere og kemikere, bl.a. Alex-
ander von Humboldt og Jean Baptiste Biot, for
at overvare denne, efter sigende, selsomme
"tryllekunst". De mest skeptiske af de lerde
forbandt begivenheden med en blanding af
trylleri, magi eller sigar fup! Msdet var of-
fentligt, men kun teoretisk, idet det sarligt ud-
valgte publikum fyldte salen til bristepunktet.

En kede af nationalgardister mitte hjalpe Da-
guerre frem til paleets hovedindgang gennem
en jublende folkeskare, "folk skaber sig verre
encl efter vor store Napoleon's sejre" udtalte
en borger i folkemangden. Da klokken slog
10:00 pi akademiets store ur i forhallen blev
dsrene til rotunden lukket, og msdet kunne
begynde.

''FOTOGRAFWIESTE,R'' DAGI]ERRE.
Inuis Daguerre havde i forvejen ladet sine in-
strumenter opstille. I fsrste rakke det nykon-
struerede daguerreotypikamera, fremstillet af
den parisiske optiker Alphonse Giroux. Foru-
den dette hovedinstrument var der en lang
rakke spritblus, termometre, kolber, kar- og
skile indeholdende de kemiske substanser, som
var nsdvendige for eksperimentets udfsrelse.
De larde herrer stod i passende afstand fra
opstillingetr, man skulle nodig risikere liv og
lemmer. Desuden var kviksolvdampe ikke no-
get at spoge med. Louis Daguerre havde kort
forinden "aftaget" tre billeder; et af Louvre,
Tuillerierne og Notre-Dame Kirken, som det
nu var meningen, under alles pisyn, at frem-
kalde, fiksere og fremvise, som endeligt bevis
pi, at processen virkede og var holdbar. De
mange fremmsdte trengtes omkring opstillin-
Betr, og gennem rctgen fra de store cigarer
kunne man se Louis Daguerre udfore de sal-
somste manipulationer med sine forsslvede
kobberplader. Efter ca. 45 minutters blanding
af tavshed, smipludren og let fnisen, kunne
Daguerre stolt fremvise den forsslvede kobber-
plade, pi hvis overflade man tydeligt si et
smukt og detaljerigt motiv, hvis mage de til-
stedevarende aldrig havde set. Spontant klap-
pede man i henderne hvorefter formanden
Arago udtalte, at han var rede til at offentlig-
gsre Daguerre's proces for de orrrige medlem-
mer af akademiet og offentligheden, hvilket
skete den 19. august 1839. Siledes fsdtes en
af menneskehedens stsrste og mest betydnings-
fulde opfindelser, at kunne fastholde nuet ved
hjelp af lys, kemi og optik. Daguerreotypiet.
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Formanden for Videnslcnbernes .4(<nderni i Franlvig,

Frangois D. Arago. Litografi af Charles Baugniet 1833.

Umiddelbart efter processens offentliggorelse
var Paris, ja hele Frankrig grebet af national
stolthed over, at det blev en franskmand, sorn
overhalede englanderen Fox Talbot og andre.
Den franske skribent, Jules Janin, har givet et
fslelsesmessigt, ja nesten poetisk billede af
begivenheden:

"Endelig har vi med egne ojne kunnet se, og
med egne hander kunnet gribe denne utrolige
og beundringsvardige opfindelse af Daguerre.
Man behsver ikke, som vi, at beskaftige sig
med de sksnne kunster, for at kende Daguerre.
Hans navn er populart i Europa; forst og
fremmest har han vist sig som en udmarket
maler; men hans egen kunst har ikke veret
ham tilstrekkelig. Ved hvilken utrolig folge af
forsog, undersogelser, anstrengelser og udvik-
linger af alle slags. Opfinderen af daguerreoty-
pien er kommet til det resultat, som vi her vil
omtale, at den endnu skal vare en hemmelig-
hed. En gang vil han selv give hele Europa en
forklaring herpi, nir Frankrig, gavmild og
uegennyttig, skenker Europa ja hele verden
denne herlige gave. Imidlertid er Daguerre
kommet til folgende resultat: han har kompo-
neret en slags sort fernis; denne fernis an-
bringes pi en plade som udsattes for dagens
lys, og i fh ojeblikke indprager sig da enhver
genstand, enhver slqygge, der afspejler sig pi

pladen, som i slags camera obscura - det v&re
sig himlen eller jorden, det rindende vand, kir-
ken, som fortaber sig i skyggerne, ja den
mindste sten og det ubetydeligste sandkorn.
Aldrig har den storste mesters pensel frem-
bragt en lignende tegning. Detaljerne er lige si
merkelige som helheden beundringsvardig.
Man mi nemlig betenke, at det er solen selv,
der ved sin almegtige virksomhed i denne al-
deles ny kunst, frembringer disse ubegribeiige
arbejder. Det er ikfte lengere menneskets usik-
re blik, som pi afstand opdager skyggen eller
lyset; det er ikke lengere den skelvende hand,
som pi et bevageligt stykke papir gengiver en
stedse afvekslende scene. Nu behsver man ik-
ke, som hidtil, at dvele flere dage pi den sam-
me plet, eller under den samme himmel, for
med anstrengelse, at erhverve sig et fuldkom-
ment billede af virkeligheden. Det nye under
ivarksettes i ojeblikket selv, ligesi hurtigt
som tanken, ligesi hurtigt som solen udsender
sine striler - nu kan man sige til Notre-Dame
kirkens tirne: "Stiller Eder der", og de vil ad-
lyde; det er siledes, de har adlydt Daguerre,
som en dag fsrte dem hjem med sig, ganske
som de sti, lige fra de umideligste sten, hvor-
pi de er grundede, indtil de fineste og letteste
spir, som ingen uden Daguerre og solen endnu
har set. Hvad vi her beretter er hojest forun-
derligt; men intet er si utroligt som visse vir-
keligheder. Selv Napoleon, han, som begreb
alt, ville ikke tro, at en let damp, indesluttet i
et jernror, kunne heve de stsrste masser, og
han kaldte dampskibet en barneleg. Pi daguer-
reotypiet bliver man imidlertid nodt til at tro;
thi ingen menneskelig hind vil kunne tegne
som solen; intet menneskeligt blik vil kunne
trange si dybt ind i lysets strsm og i morkets
dyb. Vi lrar set Paris stsrste monumenter sile-
des gengivet. Vi har set Louvre, Tuillerierne,
Pont-Neuf og Notre-Dame, og i ethvert af dis-
se mesterverker spores den samme guCdom-
melige fuldkommenhed. Man vil lagge merke
til, at her er ikke tale om en plump mekanisk
opfindelse, som i det hojeste gengiver nogle
masser uden skygge, uden detaljer, uden andet
resultat end besparelsen af nogle timers hind-
arbejde. Nej, talen er her om den storste noj-
agtighed, den fuldkomne gengivelse. Og si mi
man legge marke til, at denne gengivelse er
langt fra at v&re ensformig, som man kunne
formode. Tvertimod, ikke et eneste af disse
malerier, frembragte ved samme fremgangs-
mide, ligner det foregiende eller efterfolgen-
de. Dagens time, himlens farve, luftens ren-
hed, forirets blide varme, vinterens strenghed,
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Notre-Dame kirkcn afiaget fra Pont de Tournelles. L. Daguerre 1839-39.
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efterirets kraftige farvespil, genskinnet i
vandet, alle atmosferens tilfeldigheder, gengi-
ves pe en berrndringsvardig mide i disse ma-
gelose malerier, ofl hvilke man mi sige, at de
fremstir under beandingen af luftens genier.
Vi har siledes i en rekke malerier, frembragt
ved daguerreotypien, set Paris gengivet ved en
varm solstrile; solen glinsede pi de brogede
mure, som kr:aftigt fremstod i den fantastiske
skygge; dernast har vi set Paris gengivet un-
der en med skyer beslsret himmel, medens
vandet falder ned i tunge driber, og kulden
slutter sig sorgmodigt orn byen. Siledes frem-
kommer - ved denne mide at reproducere den
ydre verden - en ubeskrivelig troskab i alle
gengivelser og en utrolig nojagtighed i belys-

ningen. Ved fsrste ojekast vil man altsi i teg-
ningen kunne erkende virkningerne af den ble-
ge parisersol i modsetning til Italiens glodende
solstri{er. Man vil med bestemthed kunne si-
ge: dette landskab kommer fra Schweiz' kolde
bjerge; denne udsigt er taget pi Afrikas bran-
dende jordbund; man vil kunne skelne Florents
domkirke fra Notre-Dame kirkens, blot ved at
betragte den himmel, hvori begge disse pragti-
ge mindesmerker haver sig.: Ved denne
merkvardige opfindelse, bevares ikke alene
stedets, men ogsfl solens intensitet. Hvad der
ikke er mindre beundringsvardigt, er, at ni,r
varket engang er fuldendt, ved solen eller ly-
set, kunne disse ikke mere indvirke derpe.
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Stilleben afiaget i Louwe's gibssamling. Gave titfyrst Metternich. L. Daguerre 1838.
Rudeolf Skopec samling. Prag. ff .B.).

"Beundringen voxer endnu, naar man tager Forstorrelsesglasset til Hielp. Man seer da Meget, som
undgik det ubevebnede Aie,"f. Ex. Indslcrifier paa Skilter, Sammenfoininger paa Gipsfigurer".
Stilleben. Gave til Arago fra Daguerre 1839. Samling: Perpignan Museum.
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Stilleben afiaget i Louwe's gibssamling. L. Daguene 1839.

"Daguerreotypien vil blive et uundvarligt redskabfor den rejsende, der itd<c kan teg-
ne og for kunstneren, der ild<e har tid til at tegneu.
Opstillede fossiler. L. Daguene 1837-39.
Samling: Conservatoire des Arts et M4tiers, Paris.
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"Daguerres Billeder overgaar Alt hvad manforhen har kiendt. Tegning, lfstqgning"i ig naytnings-
maaden have her den meest ful"dendte Troslmb; thi det er Naturen selv, som har malet".
venus og laindemodel. L. Daguerre 1839. samling: Perpignan Museum.

Denne eftergivende fernis, hvorpi den mindste
strd,{e fsr havde si megen indflydelse, vil man
nu forgaves udsiette for dagslyset; den er uud-
slettelig og varig som et sti,lstik. I et camera
obscura afspejler genstandene sig med en noj-
agtighed uden lige; men hvad der frenrbringes
i den, er ikke et bestiende maleri; den er et
spejl, hvori intet forbliver. Forestiller man sig
imidlertid, at dette spejl bevarer indtrykket af
alle de genstande, som reflekterer sig deri, da
vil man kunne gsre sig en nasten fuldkommen
id6 om, hvad daguerreotypien er. Men endnu
markverdigere er det, at ogsi minen, dette
blege genskin af solen, gor sin virkning pi hin
merkvrcrdige fernis. Selv den bersmte astro-
nom Arago forbavses ved den ham hidtil ube-
kendte kraft i dette himmellegemes str6,1er, der
ved daguerreotypien frembragte de sksnneste
mineskinsstykker. Det ville vere umuligt at
opregne alle anvendelser af denne opfindelse,
som miske bliver dette arhundredes stolthed.
Daguerreotypien er bestemt til at mangfoldig-
gffie naturens og kunstens sksnheder, omtrent
siledes som bogtrykkerkunsten reproducerer
den menneskelige ands mesterverker. Den er
en kunst, som vil kunne udsrres af enhver; en
pensel lydig som tanken; et spejl der bevarer
ethvert indtryk; en tro gengiver af alle univer-
sets mindesmarker og egne; - den er en uop-
horlig, spontan, utrettelig reproduktion af utal-
lige mesterverker, som tiden har spredt over
jordens overflade. Daguerreotypien vil blive et
uundvarligt redskab for den rejsende, der ikke
kan tegne, og for kunstneren, der ikke har tid
til at tegne. Den er bestemt til at popularisere

kunstens sksnneste verker, hvoraf vi kun be-
sidder kostbare og utro gengivelser. Om kort
tid vil man kunne sende et barn hen til museet
og sige: "Om tre timer mi du bringe rnig et
maleri af Murillo eller Raphael" - rnan vil
skrive til Rrrm: "Send mig Sankt Peters Kirkes
kuppel", desuden vil daguerreotypien kunne
tilfredsstille alle kunstens fornsdenheder og
alle livets indfald. Sin elskedes bolig vil man
kunne fsre med sig, uden at hun aner det.
Man vii kunne udfore kopien af et smukt por-
trat, og sige: "Jeg har originalen" (1).

H.C. ORSTED
Nyheden om den store opfindelse nf,ede ad
forskellige kanaler frem til Danmark, bl.a. fra
prins Christian den VIII's udsending i Paris,
Christian Tuxen Falbe (2). Den 14. februar
1839 blev der aflroldt et msde i "selskabet for
Naturlerens Udbredelse", under forsede af
hans kongelige hojhed prins Christian, hvor
etatsrid H.C. Zrsted holdt et foredrag om Da-
guerre's opfindelse - dette indleg blev offent-
liggiort i bladet Sandagen, som var tillag til
Dagen. H.C. Orsteds indleg er en interessant
fortolkning af Falbes breve til prins Christian.
Da opfindelsen endnu var delvis hemmelig,
havde han haft betenkeligheder ved at holde
dette foredrag. Det gengives her uforkortet.

NOTER:
1. (Le Commerce, 13 januar 1839, samt Le Moniteur

Universel, 14. januar 1839).
2. Objektiv nr.45. Ida Haugsted: "Lysets Spor".
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Mary Willumsen

Mary Willumsens humoristiske billedsans bekraftes i takt med det antal motiver, man
beskuer. Billederne er et udvalg af en serie pi a0 stk., hvor fotograf og model med
glimt i ojet, underfundigt og spogefuldt, viser forskellige situationer.
Mary Willumsen har selv forklaret i 1921, at hendes betaling var, at modellerne aftog
de fremstillede billeder. Postkortene her har sandsynligvis tilhsrt fotomodellen, da de
er ksbt samlet og har samme udseende, d.v.s. lettere bleget, lidt bojede samt stemplet
med "ENERET".

I marts nummeret af KATALOG udgivet af "Museet for Fotokunst", Brandts Kledefa-
brik, fortaller Andrew Daneman pf, engelsk om sit mangearige efterforskningsarbejde,
som fsrte til en kontakt med hendes 82 irige son!
Desuden prasenteres for fsrste gang et fotografi af kunstneren selv pi badeanstalten
Helgoland.

I oktober maned arrangerer Andrew Daneman en billedudstilling pe Ny Carlsberg Glyp-
toteket, hvor de bedste af fotografierne vises.
Samling: Michael Fornitz. Et enkelt billede tilhsrer Andreas. T. Msrch.









opfindelse

Vi owrvcrer her msdzt i Videnskabernes Selskab dcn 19. augurt 1&!9, Arago bekcndlgor en af mewreskzhederc stsrste og
mest betydning;fulde opfittdcrser, at htnne farthordz nua veit hjcrp af $s, kant og opi*. Dagueneotypiet.
Daguene og Isidore Nidpce modtager akadenias hyAzst.

H.C. Arsted om Daguerres
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Hans Clu"istian Orsted

Den Opfindelse, ar lade det flygtige Lysbilled,
som dannes i det saakaldte Camera Obscura,
frembringe et varigt Spor paa fast Grund, har
med Rette tildraget sig almindelig Opmark-
somhed, saavel hos os som i andre oplyste
Lande. Jeg har i denne Tid ofte faaet Anled-
ning til at sige min Mening om denne Gien-
stand; ja jeg er endog baade offentligt og pri-
vat bleven opfordret til at aflrandle denne Sag,
enten i dette hedrede Selskab eller mine Mai-
nedsforelesninger.
Idet jeg med Fornojelse folger saa smigrende
Opfordringer, skeer dette dog ikke uden en vis
Betankelighed, da jeg her kommer i det Til-
felde at maatte aflrandle en Sag, hvis vesent-
ligste Deel er en Hemmelighed, hvorover der
altsaa ikke lader sig fremsatte andet end Gis-
ninger. Imidlertid er det 6nske, at danne sig
en saa fuldstendig Forestilling som mueligt
om denne merkelige Opdagelses Beskaffen-
hed, saa naturligt, at jeg ikke bsr unddrage
mig fra at vure mine tankende Medborgere
behielpelig derved. Jeg gior mig imidlertid det
sikkre Haab, at man ikke vil legge mig til
Last, om det til sin Tid skulde findes, at jeg af
de ufuldkomne Efterretninger ikke havde op-
fattet alt rigtigt.

Denne nye Afbildningskonst, hvis Opfinder,
Daguerre, allerede begynder at nyde en euro-
peisk Navnkundighed, bestaar vesentlig deri,
at man i et hertil eiendommelig indrettet Ca-
mera Obscura (1) lader Billedet af Gienstanden
falde paa en Grund, som ved Lyset lider en
varig Forandring, saa at det Rum som indtages
af Billeder, beholder ligesom preget af alle de
Styrkegrader, som fandtes i det Lys, hvoraf
det beskinnes.
Det fsrste Sporgsmaal, der maa falde en ten-
kende Mand ind, naar han hsrer tale om en
saa besynderlig Opfindelse, er naturligviis, om
det Fortalte ogsaa er sandt. Enhver, som har
seet et Camera Obscura, veed, at det deri cian-
nede Billede kun er en eiendommelig Forde-
ling af Lys og Skygger; thi selve Billedets for-
skiellige Farver hidrsrer kun fra Beskaffenhe-
den af det indtrecJende l.ys. Men nu at fasthol-
de et Spor, et Preg eller Aftryk af Lys og
Skygge, idinger jo for den, som ikke kiender
de ved Videnskaben opdagede Lysvirkninger,
saa utroiirgt, at Fabelen neppe har noget mere
Viduncier'iigt. Vel taber utroligheden sig, naar
man kiender de Maader, som Videnskaben al-
lerede har lert oS, til at giorc Lysets Spor
kiendelige; men selv for den, som er fortrolig

hermed har dog den Fuldkommenhed, hvor-
med den nye Opfindelse bevarer Lysets Spor,
noget Beundringsverdigt.

Dog Sporgsmaalet orn Sandheden er det her let
at afgtrore. Man har talrige Vidner, og cleri-
blandt mange fuldkommen sagkyndige. Det
fran ske In stituts Viden skabernes Akadem ie har
undersogt Sagen. Mend sonr liumboldt, Arago
og Biot ere Vidner. Mange anrlre oplyste
Mend have ogsaa seet Forsogene, og omtalt
dem offentligt. Tingenes historiske Sandhed er
da noksom hevdet.

Saavidt mig bekiendt findes der endnu ingen i
de enkelte Omstandigheder fuldstendig Beret-
ning om denne Opfindelse; men af de forskiel-
lige adspredte Efterretninger har jeg maattet
samle mangt et Trak, hvortil jeg ogsaa har
faaet Bidrag ved et af mig af Hs. Kgl. Hsihed
vort Selskabs Patron betroet Brev fra General-
consul Falbe, som selv har besogt Konstneren,
og seet hans Arbeider.

Det Camera Obscura, hvoraf Daguerre i:etie-
ner sig, er i mange Henseender forskieliigt fra
de sadvanlige. Glassene der ere ufarvede
(achromatiske). Ifolge en af Beretningerne maa
man formode, at der i stedet for det skraatstil-
lede Speil er sat et speilende Prisme, ligesom
i Wollastons saakaldte Camera Incida. Indret-
ningen har ogsaa adskillige, pffi en eiendom-
melig Maade stillede Blandinger, som dog ik-
ke udfsrlig findes beskrevne.
Billedet dannes paa en Metalplade, men af
hvilket Metal siges ikke. De Beretninger, som
lader Billedet danne sig paa Papir, synes ikke
naiagtige Beretninger. Nogle Beretninger kun-
de fsre paa den Formodning, at Billederne
havde alle GiensLandenes Farver; men de nsi-
agtige Beretninger giendriver dette. Billederne
ligne dem af den saakaldte sorte Konst.

Stsrrelsen af Billederne er fra 10 til 12 Tom-
mer i Brede, og 6 til 8 i Hside. Det Stof,
hvormed Daguerre overtrakker sine Metalpla-
der, for at danne Afbildningerne, forandres saa
fuldkommen efter Lysets forskiellige Grader.
Noiagtigheden og Fiinheden af Dagueres Bil-
leder overgaar Alt hvad man forhen har
kiendt. Tegning, Afskygninger og Belysnings-
maaden have her den meest fuldendte Troskab:
thi det er Naturen selv, som har malet.
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Le Panthdon i Paris. Kirl<cn er bygget i 1764 af arkilelaen Soffiot. Den er bisettel-
sessted for Franlcrigs betydelige mand som Voltaire, Victor Hugo, Emil 7-ola og
Rousseau. Daguerreotypiet er "afiaget"

Beundringen voxer endnu, naar man tager For-
stsrrelsesglasset til Hielp. Man seer da Meget
som undgik det ubevebnede 6ie, f.Ex. Ind-
skrifter paa Skilter, Sammenfoininger paa
Gibsfigurer og desl. Af smaa ved Hielp af
Straalebrydere forstsrrede Gienstande, f.Ex. et
Insect eller dets Dele, en Spindelvavstraad el-
ler deslige giver den Afbildninger, hvorved
man sandsyniigviis vil settes i stand til at un-
dersoge mange Gienstande med langt mindre
Oienanstrengelse. Jo stcrkere Gienstandens
Belysning er, jo hurtigere ciannes Billedet. Om
Middagen hurtigere end Morgen eller Aften, i
de lysere Maaneder hurtigere end i de mindre
lyse. De msrkeste ere saa godt som uskikkede
dertil. Dersom man i Paris paa en klar Junidag
behsver 6 tii 8 Minutter, vil man paa en ellers
ligesaa gunstig Dag i Mai Juli eller August be-
hwe 8 til 10 Minutter, i April og September
15 til 18, i Marts eller October 30 Minutter.

12. juli 1848 kl. 16.00. Samling: Konservatorskolen.

Hos os vil man altsaa endnu mere trange til
gunstige Tider, for at benytte Opdagelsen,
hvorimod man i Lande med meget klar Him-
mel, som Spanie,n, ,tEgypten, Grekenland, vil
finde Anvendeligheden rneget lettere end i
Paris (2).
Det fordrer en egen Ovelse af traffe den rette
Langde af Tiden, hvori man foretager Billed-
dannelsen. Er Tiden for kort, vil naturligviis
Billedet blive ufuldstendigt, er den derimod
for lang, vil Forskiellen mellent de noget mere
eller mindre lyse Dele opheves. Om den Feil,
som frembringes ved en for lang Udsettelse
for Lyset, bestaaer deri, at Billedet bliver for
lyst eller morkt, bliver ved Efterretningerne
nogenlunde tvivlsomt. (Da jeg holdt Foredra-
get i Selskabet, var jeg tilboielig til at give den
sidste Formodning Fortrinet; senere Sammen-
liigning mellem Beretningerne have derimod
ganske givet den fsrste Overvegten). Det for-
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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 denfran-
sl<e hovedstad. Det Kongelige Kunstalendemi.

staaer sig, at den nye Fremgangsmaade ikke
giver Billedet af bevagelige Gienstande. Man
vil derfor ikke kunne anvende den til portrai-
ter; thi Menneskets 6ie og Minespil lader sig
ikke fastholde, idetmindste ikke uden en
Jvang, som tilintetgisr lJdtrykkets Naturlig-
hed. Dog mener Daguerre ved egen Opfindelie
ogsaa at overvinde denne Vanskelighed. Men
hvormeget bliver der dog ikke at udrette med
Opfindelsen, som den nu er! Hvilken uhvre
Afkortning i Arbeide er her ikke forenet med
Vinding i Henseender til Noiagtigheden!
Blandt andet vil man paa Undersogelsesreiser
herved forskaffe sig flere fortreffelige Tegnin-
ger i faae Dage, end ellers i mange Maaneder,
ja vel hele Aar.

Den hsrere Konst, den egentlig frembringende,
behsver naturligviis ikke at frygte noget Ind-
greb af en Konst, som blot giengiver med tro-
skab, men ikke kan skabe. Kobberstikkerkon-
sten synes ikke i noget Tilfalde at giores over-
flodig derved; thi Daguerres plader kunde ikke

Samling: Konservatorskolen.

aftrykkes. Maaskee ville derimod de ved den
nye Opfindelse frembragte Afbildninger give
Konstneren nyttige Vink, baacle over Tegning
og Afskygning soln han cla mecl egen Indsigt
og Konstsands nlaa benytte.
Det Stof, hvormed Dagueffe overtrekke Me-
talpladen, er hans Hemmelighed. Man har ef-
ter de fsrste Beretninger vitlet giette paa
Chlorsslv. Dette bliver sort, hvor Lyset tref-
fer det, og naar man anvender en passende
Tid, vil hvert Punkt deri erholde en Marke-
grad svarende til Styrken af de Lysstraaler,
som have ramt det. Men paa denne Maade vil-
de man erholde Billeder, hvori Gienstandenes
meest lyse Dele vilde fremstilles msrkest, og
omvendt de msrkeste lysest. De bedste Efter-
retninger vise, at Daguerres Billeder ikke have
denne Feil. Vilde man tanke sig, at Opfindel-
sen beroede paa Chlorets og Solvets Forhold
til Lyset, rnaatte man forestille sig dette an-
vendt paa en ganske ny Vei. Lysets Virkning
paa Chlorsslvet beror nemlig pffi, at det ad-
skiller Sammensetningen. Heraf maa man slut-
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t€, at Sollyset modstaaer Chlorets Forening
med Sslvet. Tanker man sig nu en Solvplade
udsat for en meget svag Indvirkning af Chlo-
ret, medens Lysbilleder falder derpaa, saa vil
Chloret svagest angribe de starkest belyste
Dele. Naar man da unddrager Pladen fra disse
Virkninger, vil man have et Billede, der er
overtrukket med det hvide Chlorsslv paa de
Steder, som skulde vare msrke. Men udsatter
man dem nu for sadvanligt Dagslys, ville de
blive morke, og beholde denne Msrkhed. Jeg
beder dog kun at betragte dette som en flygtig
Tanke, hvis Udforlighed den lysknappe Aarstid
ei har tilladt at prsve. Om det engang er
mueligt at den svarer til Daguerres Frem-
gangsmaade, beroer paa det Sporgsmaal om
hans Billeder blive for msrke eller for lyse ved
en altfor lang Behandling. Er det sidste Tilfet-
det, og det have Sammenliigninger mellem fle-
re Efterretninger nu nasten gjort til Vished,
maa man antage, at han har fundet et msrkt
Farvesrof, som meget fuldkornment bleges i
Forhold til Styrken af det Lys, som traffer
det. I saa Fald blev hans Fremgangsmaade en
Blegning. Men da vilde de frembragte Billeder
ogsaa bleges i Dagslyset, skiont langsommere;
med mindre hans Fremgangsmaade endnu var
noget mere sammensat. Han kunde nemlig i sit
Camera Obscura have en blegende Atmospha-
re, hvis Indvirkning Sollyset begunstigede, S&
at Stoffet kun blegedes starkt ved den forene-
de Virkning af begge Krafter, folgeligen kun-
de holde sig vel nok mod Sollyset alene. Man
kunde ogsaa tenke sig, at Farvestoffet havde
en Bestanddel, som begunstigede Blegningen,
og siden enten bortskaffedes eller giordes
uvirksom.
Dog har jeg, ved de mange Opfordringer som
ere skete til mig, maaske ladet rnig for starkt
henrive til Gietninger'. Vi ville haabe, at disse

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 neppe vundet den med saa
ringe Moie, som det ved fsrste Oietast kunde
synes. Den fsrste Tanke til en Opfindelse er et
Frskorn, som siden omhyggeligt maa pleiq.
Daguerre, som ved sine Dioramer har havt
megen Anledning til at tenke over Lysvirknin-
gerne, har allerede havt den fsrste Tanke til
sin Opfindelse for 14 Aar siden, men har fsrst
i det seneste Aar opnaaet tilfredsstillende Ud-
fald af sine Arbeider. Det er meget at beklage,
at Opfindere enten maae lagge Skiul paa deres
Arbeider til Skade for Almeenheden, eller tabe
den lovlige Belonning. Denne Ufuldkommen-
hed i Tingenes Gang vilde haves, dersom alle
oplyste Stater forenede sig om den Grundset-
ning, at belsnne enhver vigtig Opdagelse, ef-
terhaanden som dens Vard erkiendtes, og det
uden Forskiel fra hvilket Land den kom. Vigti-
ge Opfindelser kunne da bekiendtgiores uden
Forbehold, og den, som berigede Menneske-
slagten med nye Midler til Nytte eller Forno-
jelse, fik en hederlig Lan, rakt ham af Sam-
fundets hsieste Befuldrnagtigede.

Noter:
1. I nogle Beretninger staar Camera Incida.

Maaskee fordi Indretningen er en sammen-
setning af begge. De have mere tilfelles
end deres Navne skulde formode.

2. Efter en nyere Undersogelse skulde man
troe, at Daguerre endnu havde bragt det
dertil, at han kunde arbeide med svagere
Lys.
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Boganmeldelser

Ida Haugsted:
Hugo Matthiessens Koge oktober 1914.
Format: 2O,5x2O,5 cm. 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
1881 og ansat ved Nationalmuseet i 1910 hvor
han var aktiv frem til 1949. I en lang irrakke
var han beskaftiget med en opgave der gik un-
der betegnelsen: "Ksbstadsfotografering". I
I9L4 gjorde han opmarksom pi, at der siden
1850'erne var sket store odelaggelser forirsa-
get af de mange strukturelle andringer i byer-
ne. En folge af industrialiseringen. De mange,
i en vis forstand forbedrede kir i de mindre
byer, var giet "skaanselslsst hen over Rester-
ne af Fortidens frodige Bykultur" - og med
rette. Udstyret med et "Nellersdkamera", nr.
290, beskrevet i Objektiv nr. 65., skulle den

energiske topografiske by-fotograf vinre godt
stillet. I l9l4 var turen kommet til Koge. De
66 l{oge-billeder er gengivet i den originale
stsrrelse 1:1, i nye aftryk foretaget af Natio-
nalmuseets fotograf Niels Elswing. Pe de fw-
ste 35 sider giver Ida Haugsted leseren et nu-
anceret, bredt og alsidigt indtryk af byens le-
gendariske fortid. De enkelte huse bliver om-
hyggeligt beskrevet - med fyldige henvisninger
til videre selvstudium. "Det akademiske skrift-
sprog" har forfatteren heldigvis ladet fare - her
fortelles i et livligt billedsprog, som fir huse,
miljoer og ikke mindst tidsanden til at trade
frem. Redaktsr Jens Vellev, museumsassistent
Marianne Poulsen og Carlsen-Langes Legat-
stiftelse, som har betalt glaspladeaftrykkene,
mi dele resten af de uddelte roser. De fsrste
1,000 eksemplarer blev revet vak, men nyt er
i trykken!

Hugo Matthiessens Ksge
r oktober 19 14

Museumsinspelaor Helge Nielsen presenterede sammen med bogens

redalaor Jens Vellev og forfatteren, kulturhistoril<cren lda Haugsted,

den nye historisl<e billedbog. Foto: Elmer Madsen.
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Kirkcstrede 8-10.

Huset tilhojre opfott i 1590. 'Asvlet' i nr. l0fra begyndelsen af 16oo+allet.

sl<ont den moderne filmteknik 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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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 aktuelle for n&sten
100 ar siden - i dag ville man nappe bemarke
slige begivenheder - endsige forbavses der-
over. Fogtdals Illustreret Tidende giver folgen-
de anstandige forklaring pe den fsrste over-
skrift:

"Hvordan komme i badetojet uden at blotte sig
- og hvorledes undgi at vise, hvordan man er
skabt, nir man er drivende vid? Det var nogle
af de problemer, kvinderne sloges med i
halvfemserne, da strandbadning kom pi mode
- fremskridtet lod sig ikke stoppe. Mens sag-
kundskaben diskuterede det skadelige kontra
det gavnlige ved friluftsliv, kropsmotion og
havbade, skod badehoteller og sommerpensio-
ner op som paddehatte langs strandene. Og de
der havde rid, myldrede til med de nye jern-
baner med alt, hvad der kunne v&re i dem af
born, hunde, denestefolk og oppakning. Det
bragte snart et nyt emne pi dagsordenen:
Landets bedste strande var ved at vare over-
fyldt med larmende badegaster, EaEL, boder,
omkladningstelte, badevogne osv. Hvad de
"nyfigne mandfolk" angik, kom strandfotogra-

Er strandbadning uanstrendigt?

Dumdristig ballonskipper bliver da-
gens helt!

Ksbenhavns brandvaesen rykker ud!

fering pi mode. Og kvindernes badedragter
blev po om po Lidt mere hensigtsmessige".
Lidt mere alvor var der i luftskipper I-avntz
Johansens dristige ballonopstigninger fra bl.a.
Tivoli i 1891 - men milet kunne v&re det
samme. Flere af hans dristige rejser i himmel-
rummet foregik ud over Oresund, og her lure-
de langt stsrre farer. Tegneren Axel Thiess fo-
restillede sig i Bleksprutten 1898 den pikante
situation, der kunde opsti, nir han i 500 fods
hojde uantastet kunde svipve ind over badean-
staltens dameafdeling og fra luften betragte de
mere eller mindre afkledte badenymfer. Hel-
digvis havde Kobenhavn sit legendariske
brandvasen til at slukke, svale eller hindre de
varme gloder i at brede sig. Peter Elfelt, den
allesteds n&ry:Erende reportagefotograf frem-
stillede til sit "Stereoskopgalleri" i 1895 en
fremragende billedreportage af ksbenhavns
brandvasen i aktion. Disse billeder, og mange
flere kan opleves i hefte nr. 12 i billeder af
danskernes liv 1849-L993. Man kan endnu ni
at indhente det forssmte - f.eks. ved at tegne
abonnement pi telefon 33 15 86 86.
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Den danslcc luftskipper Lauritz Johansen foretog flere ballonrejser over Oresund. Tegneren ,4xel Thiess
forestillede sig i Blrelcsprutten 1898 den pil<nnte situation, der kunne opstd, ndr han i 51ofods hajde uan-
tastet kunne svceve ind over badeanstaltens dameafdeting og fra tufien betragte de mere eller mindre af-
kledte badenymfer.

11i, .--

Denforste dampsprojte blev indfan i Ksbenhsvn 1864. Her ses to 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: Ksbenhavn fsr og nu - og aldrig.
Bind L3. Asterbro. 304 sider indb. Ca. 400 fotografier,
stik, tegninger, kort mv.
Kr. 340,00. ISBN 97-7807-092-9.

Forlaget Palle Fogtdal, med Bo Bramsen som
bannerfsrer, har afsluttet det store v:Erk om
hovedstaden med bind 13. En mesterlig beskri-
velse af Osterbro skrevet af forfatteren Hans
Helge Madsen. Der er skrevet mange boger
om denne "eksklusive" bydel, men ingen kan
mifle sig med denne forfatters utroligt levende
og billeddannende sprog. Her bliver beboerne
og miljoet sammenflettet i en stzrre helhed.
Den mest bersmte ssterbroborger har nok ve-
ret eventyrdigteren H.C. Andersen hvis ophold
pi "Rolighed" hos Moritz G. Melchior skulle
volde digteren si megen glade.
Beskrivelsen af Felledparken, denne grsnne
oase, hvor elskov, dyrskue, politiske slagsmdfl
og sopning - alt udfsrt i folkelig forvirring el-
ler orden er eminent. Les denne brogede mo-
saik af en bog - bestig din cykel, tar bydelen
tynd i de lune sommeraftener - da vil du opda-
ge hvilken guldgrube denne bog er.

H.C. Andersen i Roligheds have, sommeren 1867. Pd land-
stedet Rolighed boedefamilien Melchior, som digteren hav-
de lnngere sommerophold hos fra 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 groesset tv. sid.der datteren Harriet Melchior, der-

nast Carl Arndt, sd eventyrdigteren H.C. Andersen, der

stotter sin arm mod en gyngegalge. Gruppen med tre kvin-

der bestdr af datteren Louise og Anna Kiellerup og i midten

Ida Arndt f. Melchior. Dernrest tjeneren Jens, der berer en

bal<l<c med drildrcvarer. Th. husets frue Dorthea Melchior
og med hatten pd snur Carl Melchior. Pd vippen liggerfa-
miliens yngste son Emil Melchior. Bagved, de to piger Thea
og Birgitte Melchior. Drengen th. i forgrunden er ul<cndt.

Stereoskop-foto af Israel Berendt Melchior (1827-93), (Ob-
jelaiv nr. 57/1) ingenior og fotograf, yngre bror til husher-

ren, grosserer Moritz G. Melchior. Serlig l<cndt er netop

hans stereoskop-fotos, hvor H.C. Andersen dul<)<cr op i

wimlen af grester og medlemmer af den Melchiorsl<e fami-
lie.

Foto: I.B. Melchior ca. 4.7. 1867. Det KgI. Bibliotek.

o
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KOI\TTAKTEN
Redaktion: Svenn Hugo

Succes pe Fotomdssan!

The Swedish Camera Collection og Kamera-
museets Venner i Goteborg deltog med en
montre pi Fotomdssan i deres hjemby. Claes-
Goran Hedeby fortaller i foreningens lille
medlemsblad, at t993 fotomesse blev"en publi-
kumssucces med et besogstal pi 36.650 gaster
- hvoraf mange fandt vej til foreningens udstil-
ling af antik- og samlerkameraer. Man havde
en fornemmelse af , at publikum var begejstret
for denne kontrast til den moderne data- og
digitalbaserede udrustning. Udstillingen fik og-
si besog af en lille delegation fra Dansk Foto-
historisk Selskab, med formanden Niels Res-
dahl Jensen i spidsen. Man udvekslede syns-
punkter og blev enige om at fremme et samar-
bejde foreningerne imellem, slutter Claes-
Goran Hedeby. Vil man ststte vor broderfore-
ning, er det blot at skrive til "KAMERAMU-
SEETS VAtWaR", Box 7022,79I 07 Falun,
Sverige.

Claes-Giiran Hedeby stdr eresvagt ved nogle

af samlingens klenodier' 
Foto: Niels R. Jensen.

Fangel i Hjorring ...

I sidste nummer af Objektiv (Obj.63, side 29)
var der et stereobillede, der skulle vere opta-
get i Frederikshavn. Men en lokalkendt Jom
undertegnede ser straks, at det er fra l{jorring.
Det viser nemlig Jernbanegade set fra syd, fo-
tografen har stiet foran jernbanestationen. Hu-
set pi det hojre hjorne findes stadig, men det,
der fsrst og fremmest fanger opmarksomhe-
den, er navnet Kirstine Lund pi gavlen til ven-
stre. Hun var en kendt fotograf i Hjorring gen-
lem mange fu, og byggede en stor ejendom pi
den tomme plads pi det venstre hjorne af Jern-
banegade. I en periode var hun faktisk 'vikar'
for en fotograf i Frederikshavn.

Niels-Ove Rolighed.
Foto: Claus E. Neble .
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Der findes over 300 danske kulturtidsskrifter.
I 1993 har mere end 200 sogt om produktions-
stotte, deriblandt Objektiv, gennem Kulturmi-
nisteriets Tidsskriftststteudvalg (TSU), og ca.
90 har feet tilskud.
Kulturministeriets bevilling til almenkulturelle
tidsskrifter har de sidste to ar veret pi i alt
2,4 millioner kr. Heraf kan 150.000 kr. bruges
til administration og sekretariatsbistand for ud-
valget samt kon sulenttj eneste for tidsskrifterne
og drift af et produktionsvarksted, der blev
etableret i efteriret. Statens Bibliotekstjeneste
har pitaget sig disse opgaver for Kulturmini-
steriet. Der er bevilget 250.000 kr. til indksb
af tekniske udstyr.
Arsagen til, at Dansk Fotohistorisk Selskab har
besluttet at deltage i dette ilrangement, er de
fremtidige muligheder for at trekke pi de fal-
les faciliteter. Fsrste gang dette skete var ved
DEN DANSKE BOGMESSE i Forum i dagene
L9.-21. november 1993. Vi deltog i beskedent
omfang med en plakat og uddeling af vor nye
FOLDER, som gsr opmarksom pi vor
eksistens.
Den 21. august 1993 deltog nastformanden for
D.F.S. Tune Laug i et to dages seminar i Eigt-
veds Pakhus i Ksbenhavn. Pi grundlag af hans
vurdering besluttede bestyrelsen for selskabet,
at vi indmeldte os i den derefter oprettede''FORENINGEN FOR DANSKE KULTUR-
TIDSSKRIFTER", som blev stiftet 20. novem-
ber 1993. Redaktsr Flemming Berendt, som
var forhindret i at deltage i det fsrste msde
grundet ferie, og Tune Laug vil fremover ud-
nytte de muligheder, der mitte byde sig. Her
tenkes bl.a. pi sertryk, teknisk bistand pi
forskellige omrider.

o

Ida Haugsted og Jens Vellev.

52

Ved siden af I,ly Poetik var Objelaiv fremlagt til skue!



Preus Fotomuseum i Horten

PREUS FOTOMUSEUM i Horten har gennem
langere tid veret i forhandlinger med den
Norske Stat om ksb af museet. Desverre er
forhandlingerne brudt sammen. Museets vardi-
ansattelse synes at vere det springende punk:t.
Statens tilbud bygger pi en vurdering foretaget
af auktionshuset Christies i London, medens
Leif Preus bygger sit forlangende pi det ame-
rikanske Steven White Associates. Christies
vurdering er pil 32 millioner norske kroner,
medens White's er pi 72 millioner. Christies
taksering er den laveste reelle verdi. En
eventuel salgssum i London vil viere 45-40To
hojere. Det er fsrst og fremmest ved vurdering
af bogsamlingen uenigheden opstir. Det engel-
ske auktionshus brugte mindre en 6n dag pi at
vurdere en bogsamling pfl 13.000 bind! I-eif
Preus har fiet takseret I39 boger i Lichten-
stein til samme vardi, som hele samlingen. De
139 fotohistoriske boger, der her er tale om,
er nok de mest sjeldne. Desvarre er fotoboger
i almindelighed ikke i hoj kurs blandt samlere.
Den Norske Stat har tilbudt 40 millioner inklu-
sive moms, medens Leif Preus har veret ind-
stillet pi Statens fsrste tilbud pi 50 millioner
fordelt over fire i,r. Man har nu besluttet at fs-
re parallelle forhandlinger med udenlandske
ksbere. Det er tidligere tilkendegivet, at man
hellere ville salge til Den Norske Stat for 50
millioner end til udlandet for 100 millioner.
Det skal for god ordens skyld understreges, at
et meget stort belsb ruller tilbage i statskassen!
"Kloge hoveder" har udtalt: "at om man fikk
sfl mange penger (40 millioner kroner), skulle
man bygge upp en representativ samling med
norsk profil". Er der virkelig nogen, som tror,
at man i dag kunne genetablere "Det Kongeli-
ge Kunstkammer" - nej vel!
DEN NORSKE STAT ER VED AT MISTE
ET GULD,IEBLE.
Miske er det sidste udkald for se denne unikke
homogene samling - 6n mands livsverk - inden
samlingen "eksporteres" til udlandet eller i
verste fald splittes for alle vinde!
(Den 2. oktober 1981 besogte 17
af D.F.S. museet i Horten, en
uforglemmelig tur).

medlemmer
36 timers
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Photographic Canadiana omtaler i sit jan/feb-
nummer "Amatsr- Fotografen 1839-1970" i
folgende floromvundne vendinger: "This po-
werful and imaginative piece of graphic art, in
style of the early 20's, was "borrowed" from
Objektiv where it appeared on the back cover.
We've moved it forward a bit" - pudsigt nok
var Ennas logo oprindelig udset til forsideom-
slag!
I et folgebrev har vi fiet tilladelse til at bruge
fotohistoriske artikler og billeder fra deres
tidsskrift.

@reas5. 1EIKTIPI= \Z

Dansk Fotohistori sk Sel skab

Temanummeret "Amatsr-Fotografen 1839-
1970 er blevet udsendt til Danmarks Foto-
handlerforenings 400 medlemmer i anledning
af foreningens 60 ars jubilaum.
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SAMLER.
DILLEI{

Fotogratrerne sidder 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 endelige form.
Derefter lader man glas flyde ned over klum-
pen for at undgi blerer. Man former nu den
kugleformede glasklump i en "wulverklods",
en slags halvform. Alt dette er simpelt og
almindeligt kendt, sporgsmilet lyder; hvorle-
des overfsrer man fotografiet til pladen og
undgar sammensmeltning med billederne?.

Kender nogle "opskrifteo" pi, hvorledes disse
smukke krystalbrevpressere blev fremstillet?
Poul R. Porse hiber at et medlem af selskabet
kan lsse giden! a

Efterlysning!

Fra Poul Rugird Porse i Arhus har vi modta-
get et bonskrift af fotohistorisk art. Det drejer
sig om hvorledes man fremstillede glasbrev-
pressere, som var almindelige i 1860'erne.
Sporgsmiler er, hvorledes kunne man anbringe
et fotografi inde i en halvkugle af glas, hvor
glassets temperatur var over 1000 grader?
Porse har henvendt sig til ftrv. glasekspert pi
Holmegird glasverk Mogens Schltiter, som
giver folgende uudtsmmende forklaring: "De
to viste brevpressere er muligvis fremstillet af
malermester Fntz Weidinger eller hans far.
Dennes ssn, nulevende, Gerner Weidinger,
kender ikfte hemmeligheden. De halvkuglefor-
mede glasklumper har en diameter pi 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 Fotomu seu m

Fremtidens kamera
Firmaet Georg Rauh, Ksbenhavn, der repre-
senterer Zeiss-Ikon i Danmark, hav de dei 29 .
november inviteret den ksbenhavnske presse
og smalfilms medarbejdere til en reception pe
Palace Hotel. Her talte ingenior Wolf Wehran
om "Fremtidens Kamera" og "Fotoindustriens
quo vadis". Det blev en interessant eftermid-
dag. Hr. Wehran causerede elegant om de
nevnte emner og robede under en krydsild af
sporgsmil fra de fremmodte, en valdig viden
om sit fag.
Pa billedet ser man hvorledes tyske teknikere
har drsmt sig til "fremtidens kamera,', men
man gjorde udtrykkelig opmarksom ph, at
amatsrerne ikke mitte spsrge efter dette hos
fotohandleren - endnu!
Det er kun tenkt som en spsg, men at udvik-
lingen vil blive fantastisk, var man ikke i Wivl
om efter msdet. G,€T pA ARSTALLET FOR
DENNE SAMMENKOMST. Se i SPALTE-
LUKKEREN.
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CIaes-G. Hedeby,

Stereofotografering har til alle tider, lige fra fotografiens
begyndelse og langt ind i vor tid, interesseret og fascine-
ret sivel proff- som amatsrfotografer. I The Swedish Ca-
mera Collection's samling findes mange interessante og
sprendende stereokameraer. Her prresenteres et lille ud-
valg.

Teorien for stereoskopisk billedgengivelse var
kendt lange for fotografiets fremkomst i slut-
ningen af 1830'erne. Siledes vaktes interessen
for stereofotografering allerede fra fotografe-
ringens start.
Allerede i begyndelsen af 1840'erne blev der
optaget stereobilleder med kalotypi- og daguer-
reotypimetoden. Dog fandtes der endnu ingen
specialbyggede kameraer til formilet.
De tidligste forsog med at skabe tredimensio-
nale billeder udfsrtes enten med to ens kame-
raer placeret parallelt, eller med et kamera an-
bragt pi en skinne med mulighed for at flytte
apparatet sidelans mellem de to eksponerin-
ger. Forudsatningen for at eksponeringen "i
begge tilfalde blev perfekt var, at flytningen
skete efter en absolut vandret linie.

ALLEREDE I 1856
Det fsrste egentlige stereokamera med to ob-
jektiver prasenterede allerede i 1856 af eng-
lenderen John Dancer. Dermed begyndte et
udviklingsarbejde med denne kameratype,
hvorefter udviklingen gik slag i slag. Allerede
i 1860 introduceredes det fsrste sammenklap-
pelige stereokamera med belg. Nogle stereo-
kameraer var konstrueret siledes, at kamera-
boksen bestod af to nrm med en lss skillevag,
hvor objektivet sad pi en stilbar plade. Disse
kameraer kunne man ogsi anvende til optagel-
se af vidvinkel- og panoramabilleder ved at
fierne den indre skilleveg og forskyde objek-
tivpladen til midtpunktet.
I slutningen af 1860'erne aftog interessen for
stereofotografering. Det havde ikke mere ny-
hedens interesse. En anden irsag var, at vid-
pladekameraerne var tunge og besvarlige at
hindtere.

,ffi
STEREO RUBY
Thonton-Pickord, London, Englond, co 1895
Slutore: thornton-Pickord Time & Instrqnious
Negoti#ormoh 12x16,5 cm, glospldt

POLYSCOP
lco AG, Dresden, Tysklond, cq 1920
Optik Tessor.
Slutore: Ico Stereo.
negofivformot 6xl3 cm pldtor i vdxelm-
ogosrn.
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BENTZIN STEREO
Curt.Benfzin, G6rlifz, Tysklond, co l9l5
Optik: GorezDoqmor
Sluto re: Compur 

-Stereo

WENO STEREO
Bloir Comero Co, Rochester USA
Co 1903.
Optik Rectilineqr.
Slutore: Bousch & [omb.
Negoti#ormoft 9xl8 cm po rullfilm l0l.

STEREO HAWKEYE
Bloir Comero Co, Rochester, USA, co 1904.
Optik Bqusch & Lomb Ropid Rectilineor.
Sluhre: Bousch & Lomb Automotic Stereo.
Negoti#ormoil 9xl8 cm pd rullfilm l0l.

HARE STEREO
George Hore, London, Englond, cq | 888.
Optik Ross Concenhic med rotqtionsbliindore.
Slutore: Thornton-Pickord Time.
Negoti#ormqil l3xl8 cm glospldtor.

Negotivformq* I 3xl 8 cm, glospldtor

NYE FORUDS.€TNINGER
I midten af 1880'erne genopstod interessen for
tredimensionale billeder. Nu var kameraerne
betydelig lettere, og mere lysfolsomme gelati-
netorplader var kommet pi markedet og der-
med helt andre premisser for fotografering,
sivel teknisk som i praksis. Fotograferingens
kunst var ikke langere forbeholdt en skare
professionelle og specialister, den store almen-
hed fik helt andre forudsatninger for at skabe
fotografiske billeder.
Kamerapr.oduktionen gik i retning af mindre,
lettere og mere hindterlige apparater. De fleste
stereokameraer, som nu blev markedsfort, var
hindkameraer. Fra 1890'ernes begyndelse og
frem til 1913-14 var interessen for stereofoto-
grafering stsrre end den nogensinde havde ve-
ret eller blev. Siden har stereofotograferingens
succes bolget frem og tilbage. De, som stadig
beskaftiger sig med denne form for fotografe-
dng, er en lille skare, som med stor entusias-
me og eksperimenteringslyst udvikler stereofo-
tograferingen til at vare en sofistikeret og eks-
klusiv gren af fototeknikken.

The Swedish Camera Collection's samling in-
deholder et stort antal stereokameraer af for-
skellige modeller og fabrikater, som afspejler
de forskellige udviHingstrin i stereokameraets
historie, som her prasenteres for fsrste gang.

Onsker man at komme i "STEREOKON-
TAKT" med The Swedish Camera Collection
og Kameramuseets Vd.nner, da skriv til:
Claes-Goran Hedeby, Box 7022,
79I 07 Falun, Sverige.
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Fra en international fotografika auktion i Ksln har vi plukket disse
interessante effekter og deres salgspriser.

Mutmcopen. 19lX)
(#1.115) DM 3.1.20,-
$ 1.903.-/J 1.186.-

nk Taxlnhoten. l9l0

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

ilfeseHel-Trooical
Bellef-U9l

(#1.376) - DM 4.200,_
$2478.- /L 1.680.-

Stereo-Muslcal
Automata, 1900

(#1.136) - DM 8.160,-
s4.81s.- / f3.265.-

Nebelbilder-Laterne
nBing'.1E90

(#985) DM2280,-
$ 1.391.-/f,865.-

nCinematographe EV.
Iapierren,l9(I)

(#L.rt7) DM 2.400.-
s L.464.-l t 9L2--

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

{B
-$
rs#ffi

nNlkon-S outflt'.
t952

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

SOGES:

Kort tele i messing 600/700 ffiffi, ssges til vort
atelierkamera 24x30 cm.
Hans Nohlberg, Hedflsgatan 5,
S-4I2 53 Gsteborg.

S.ItsLGES:
OBJEKTIV indbundet nr. 59-62. k. 215,00.
Tlf: 42 19 22 99.

Movle proJector
"Path6". 1910

(#1.187) DM 3.600,-
s 2.196.- | t1.368.-

p

tu
(}

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

Exalca (6:16),1939

(#345) DM 3.120,-
$ 1.903.-/.€ 1.r.86.-

KOBES/BYTTES:

Visitkortfotos. Jeg samler pe visitkortfotografi-
er taget af fotografer pi Fyn i arene 1860 til
1920, og er interesseret i at ksbe albums samt
lsse fotos. Desuden har jeg visit- og cabinets-
fotos optaget af fotografer uden for Fyn (Ko-
benhavn, Jylland m.m.), og dem vil jeg gerne
bytte med.
Iorgen Jensen, Thujavej L39, 5250 Odense
SV. Telefon: 65 92 65 99 eller 66 17 0I 47.
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STOR FOTOATIKTION
Fredag den, I juli 1994kl. 14.00

(Der srelges en del effekter fra private rekvirenteq,sarnt varelageret fra den ca. 30 ir
garnle fotoforretning FAG FOTO pA Frederiksberg)

Eftersyn:
(Der vil vare eftersyn pi effektenre bAde hos FAG FOTO pi Frederiksberg Alle

samt hos Frederiksberg Auktionshus pA Pile Alle pi folgende datoer.)
Lardagden, 25 juni kl. l0 - l6
Mandag den, 27 juni kl. l2 - 17
Tirsdag den, 28 juni kl. l2 - 17

Auktionskatalog Kr. 50,00 * evt. porto 8,75 ialt 58,75 Tilsalg fra rnedio juni

FREDERIKSBERG AUKTION SHU E
Pile A116 15 - 2000 Frederiksberg

Tlf.r 33 25 50 22 - Fax: 33 25 06 22
Hverdage 72.00 - 77.00 - t irsdag lukket.
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uDit og Datu

Landsmsde og
gen eralforsamling I99 4 .
I sidste nummer af OBJEKTIV bad vi vore medlemmer reservere den
23, & 24. april for afholdelse af vort LA|{DSMODE & GENERAL-
FORSATVILING i IIERNING.
Desvrerre mfl dette arrangement AFLYSES.
Det viste sig at omkostningerne ved rejse, fest og overnatning blev sko-
nomisk uoverkommelige, (kr.700/S00) pr. deltager.

Tidtigere flrs afholdelse af L. & G. pfl Brandts Klredefabrik i Odense
kan desvrerre heller ikke praktiseres, da sidelokalet er omdannet til
permanent keramisk vrerksted. Bestyrelsen har derfor besluttet, at det
flrlige landsmsde & generalforsamling afholdes i KOBENHA\t{.

Medborgerhuset i Arhusgade pil Asterbro har de fornsdne lokalefacili-
teter, samtidig med , ilt bespisning m.m. kan arrangeres til en rimelig
pris.

Vi opfordrer medlemmer uden for Sjrelland til at aftale evt. overnat-
ningsmuligheder hos sjrellandske medlemmer. Vel msdt!

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

*



En j.rbilreumsgave!!

I forbindelse med Danmarks Fotomuseums 10 flrs jubilreum den 30. ju-
li vil Dansk Fotohistorisk Selskab overr&kke et antal fotohistoriske kle-
nodier skrenket af medlemmer i Danmark og udlandet. Disse medlem-
mer har snsket at kaste glans over jubilreet i bevidstheden om, at glre-
den ved at samle ogsfl er glreden ved , tt fotohistoriske ting bevareJ for
eftertiden.
Danmarks Fotomuseums vBesentligste opgave er at udstille fortidens fo-
tografiske frembringelser til glrede for de nreste generationer.
Det er i denne flnd de af Selskabets medlemmer, som mfltte have foto-
grafiske effekter, ydmyge eller kostbare, kan donere disse tit Danmarks
Fotomuseum i anledning af dets 10 flrs jubitreum.
lfsrjer det glade giversind - 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.
Gaverne vil blive fotograferet, omtalt og beskrevet i septembernumme-
ret 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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anledning af Danmarks Fotomuseums l0 irs
jubileum, Sigfred Lsvstads fratreden som muse-
umsleder - samt et VELKOMMEN til hans efter-
folger, indbydes medlemmer af Dansk Fotohisto-
risk Selskab til reception lardag den 30. juli 1994
kl. 13:00-16:00 pi Danmarks Fotomuseunr.

. Museumsgade 28, Herning.
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FOTOMUSEI]M
Museumsgade zB

Herning

*

Udstillinger pn Danmarks Fotomuseum
Srson 1994.

*1
30 marts - 28 aug. : "Minoriteter - fra Det fjerne Osten", omfatter

karakter-portrretter, fotograferet af Jens Brekdal, Herning, under rejse i det centrale
Asien, Nepal, vest og syd Kina i 1992.

30 marts - 28 aug. : "Nafurbilleder fra St. Mo frtz" Der er tale om meget
smukfte naturoptagelser fra f,rene 1925-l948,taget af den, dengang kendte
schweizer-fotograf Albert Steiner (l 877-1965). Billederne kom til Danmark i sin tid,
gennem fotografens danske bekendte.

l5 maj - 3 juli : "Pressefotografens vrerktoj", udstilling i anledning af
Herning Folkeblads 125 irs jubihum.

16 juni - 3 juli : "Lokale pressebilleder gennem tideme"

16 juni - 3 juli : "Arets Pressefoto"

Udstillingerne "Minoriteter - fra Det fierne Osten" samt "Naturbilleder fra
St. Moritz" viger pladsen i tidsrummet l3 juni - 8 juli.



Musoumnsklemcdfie 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 forsteportretatelier 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 gu6sme-
demester. Et familie-dagueneotypiet med fem born er en sjeldenhed.
"Afiaget" ca. 1843. Pris 3 rdl. og 4 mrk



MODBREFERAT.

NOVEMBERMo.DBT

Novembermsdet stod i daguerreotypiets tegn.
Det franske helpladedaguerreotypi af familien
Cassabadan blev fremvist, desuden havde Mo-
gens Koch og Flemming Berendt medtaget en
rekke flotte daguerreotypier, danske sivel som
udenlandske. De 41 fremmsdte medlemmer fik
en glimrende orientering vedrorende renove-
ring m.m. Konservatorskolen har tilbudt et mi-
ni-seminar lordag/semdag vedr. identifikation
af gamle fotografier - nermere omtale i sep-
tembernummeret. Aftenen afsluttedes med det
sadvanlige "skrot-salg".

DECEMBERMS'DET

Julemsdet blev et tillsbsstykke ud over al for-
ventning. 86 medlemmer msdte op til arets
stsrste formidlingssalg. Andreas Trier Msrch
& medhjelpere betjente hammer og regnema-
skine til stor benefice for selskabets pengekas-
se.
Mange vidunderlige fotografiske effekter skif-
tede ejer. Udbudet var meget blandet. I den
bedre halvdel sis bl.a., en Ermanox med Er-
nostar 2,0 og en Super Angulon 8175 mm blev
solgt for en slik. 2 hjemmelavede kanonappa-
rater blev erhvervet af en kender. I pausen
blev irets julesang afsunget til melodien "Hojt
fra T..., Flemming Anholm havde dog endret
miljoet til "Jul i Istedgade" - og hvad dette in-
deberer af glader og sorger. Sidst men ikke
mindst solgtes en stribe af "rodekasser"
hjemmehobby for hele familien. Da hammeren
faldt for sidste bud, var omsatningen pi nas-
ten 29.000 kroner! God stemning og hoflig be-
tjening sluttede aftenen.

JAI.IUARMSIDET

Claus Eigtved Neble, Torben Boetius, Peter
Due og Niels Resdahl Jensen havde forenet sig
i en "trjernetrust" - nu skulle MKONS historie
endevendes. De herrer havde fordelt opgaven
imellem sig. Alle ydede sit bedste og i fore-
ning med en serie slides blev sortimentet
Nikon kulegravet. Et kolossalt opbud af Ni-
kon-kameraer i alle afskygninger blev prrEsen-
teret. N.R.J afsluttede med bemarkninger om
de tekniske vanskeligheder, som er enhver

konstruklionsafdelings mareridt. Hvad gsr
konkurrenten, og hvorledes lsses egne proble-
mer, blev fremstillet elegant og pracist. 53
hsrte pi. Tak til holdet! Lidt usorteret "skrot"
fandt vej til nye liebhavere.

FEBRUARMADBT

KFAK - "Ksbenhavns Fotografiske Amatsr-
klub" stiftet den 13. november 1895 blev ste-
det, hvor det "det bedre borgerskab" kunne
dyrke deres hobby, fotografien, pi den tid en
bekostelig leg. Formanden for klubben fortalte
d1 ogsi, at det fsrst var i begyndelsen af
1970'erne, at "almindelige" mennesker sogte
medlemsskab. Blandt disse var Tommy Fren-
ning. To representanter for den snart 100-eri-
ge klub fremviste, pi et agte fortidigt projekti-
onsappa.rat, en serie smukke, romantiske, men
ikke mindst topografi sk interessante fotografi er
optaget dels i Danmark og dels i udlandet.
Mange fotografier var genkendelige fra "Ama-
torfotografen". Chr. Berthelsens "Barnepor-
trat", P. Lundsteen "Et studie", N.Chr. Bang
"Forskellige Gaardmotiver", sidst, men ikke
mindst vistes en serie autochromeplader - de
mattede farver var friske som i 1910-12. En
"billedhistorisk" aften, som uden tvivl har gla-
det de over 50 fremmsdte medlemmer. Tak til
KFAK's udsendte. Aftenens msde sluttede
med et mindre parti "kram".

NYE MEDLEMMER
Tom Greenfort b.g. fotolab. aps furge Hauen-Pedersen
Sonderupvej 22 Y4!y tanggade 178 Strandvej 72
+ooo rcire-sauy. 2500 Valby. 9500 Hobro.

Klaus Rieger Peter Petersen
c/o Asta Graumann Elmelunden I
Ono Liebes Alle 13 9575 Terndrup.
2770 KastruP' 

Hans & chia Nohlberg
Karin Brynjolf Hedisgatan 5
Astilbehaven 147 S - 41 253 Gdteborg
2930 Virum. Sverige.

Poul Erik l,ouw
Njalsgade 57.5.th.
2300 Ksbenhavn S.

Poul Elmer Hansen
Vesterbro 185
3500 Varlsse.

Gerhard Ryding
Pedersborgvej 14
2635 Ishsi.

Jacob Fastrup
Egon Fischersvej 14
7430 lkast.

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

Benny B. Nielsen
Ejstrupvej 20
7362 Hampen.

Jorn Damgaard
Prestemarken 7
5620 Glamsbjerg.

Jan Greiff
Vognmandsmarken 30.1.
2100 Ksbenhavn 6.
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Stereolcamera med blitz, sammenklappelig billedbetragter og pung til l<nmeraet.

Loreo stereo-kamera!
Dansk Fotohistorisk Selskabs medlemmer tilbydes herved et stereokamera til fami-
liebrug. Et LOREO-KAMERA salges som set.
- Stereokamera med blltz
- Billedbetragter, sammenklappelig
- BLsd pung i plast til kameraet
- Brugsanvisning pi dansk
I kameraet bruges en almindelig film til papirbilleder. Filmen fremkaldes pi sed-
vanlig mide, og de fremkaldte billeder er klar til at ses i betragteren uden besver-
lige monteringsprocesser. Systemet er ideelt for den, der vil nyde fordelen af at
have de 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 blevet overbevist om, at
det rigeligt er prisen verd.

Tommy Nielsen, Solbakkevej 40,4760 Vordingborg. Telefon: 43 50 41 52. Aften
og weekend: 53 77 52 70.

Dansk Fotohistorisk Selskab har fflet fremstillet et begrrenset antal originale sorte
pARKER Roller Ball penne med indgraveret logo af et Nellersd-kamera, samt

ordene Dansk 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-nne unikke pen blive et efterspurgt sarulerobjekt 9m 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
Temanummeret J.P.A. 1844-1935 vil vinre ferdigt til trykning i slutningen af juli mfuied.

Hvornflr var det nu det var? Gorm's populare TV-udsendelse fik behov for kinografisk hard-
ware - Kurt Petersen har udlant en del af sin samling, som vi herefter forventer it se pi flim-
merskermen.

Erik Fersling har fiet sin bearbejdede artikel om Peter I-arcntz Fangel publiceret i det
estimerede amerikanske "stereo World", marts/april 1993. Den prbsenteres af T.K.
Treadwell, medlem af bestyrelsen.

The Swedish Camera Collections viser fra 5. marts "familiekameraer" - amatorapparater
gennem tiderne i galleri FOTOHUSET, Parkgatan 2, Goteborg. Abent tirsdag-onsda.!-13:00-
1 8:00. Torsdag-sondag 12:00- 16:00.

Panoramabilledet af Kultorvet - efter et par irs research er det lykkedes Flemming Berendt
at finde det andet panoramabillede, optaget af Peter Elfelt med "Nellersdmandens" pinorama-
kamera nr.235. Se Objektiv nr. 56, s. 43. Billedet vil blive fremvist 15. septem|er.

Ole Schelde, ti{ti8ere bellylelsesmedlem og mangeirigt aktivt medlem af vor forening, kunne
den24.januar fejre sin 60 ars dag. Foruden sin larergerning er han kortfilmproOuc-ent med
Statens Filmcentral som hovedaftager. H.C. Andersen i Italien, Lourdes, Sabbat i Jerusalem
9g Uld pi Kreta er de kendteste produkter . I 1967 fik Ole Schelde en 1. pris for en film om
Ksbenhavn. Det er ogsi blevet til en rakke diasshow og features til Danmarks Radios pl
samt en bog, "Den Hemmelige Sender", som bygger pi virkelige hendelser under besettelsen
af Danmark.

Sylvest Jensens store luftfotoarkiv blev i slutningen af 1990 erhvervet af Det kgl. Bibliotek.
Samlingen prasenteres nu under titlen: "Luftfotografiet i Det kongelige Biblio1gfs samlinger"
af overassistent Arne S. Andersen. Pi 10 sider reAegores der fagfut[vdificeret i bibliotekets
tidsskrift "MAGASIN" , der kan erhverves af sarligt interessJteOe pi telefon 33 93 01 11
eller D.K.B., Postboks 2L49, 1016 Ksbenhavn K.

Danmarks Tekniske Museum i Helsingor inviterede i week-end'en den 19.-20. mafts til
MEKAMK-MARKED. Et udstillingsomride pi 450 lcvadratmeter var opbygget med ca. 20
stande, bl.a. med folpgt fila. Her kunne man byfte, salge, ?abe, vise fiem effer blot se pi.
Desvarre kunne vi ikke informere alle vore medlemmeimed si kort varsel.

Rekordpris: Auktionshuset Christies i London fik hammerslag pi ca. 375.000 danske kroner
for en guld Leica I fra 1929. Japansk ksber.

Filmen 1fi) ir i 1995. Danmark var blandt de fsrste i verden, som udnyttede og giorde de
"levende billeder" til den mest populare underholdning i verden. Dette vil Dansk
Fotohistorisk Selskab fejre med et temanummer "FILMENS }USTORIE',. Medlemmer som
snsker at deltage, eller har unikt materiale bedes kontatte Flemming Beren dt. 42 Ig 22 gg.

Nresten 40 nye medlemmer har indmeldt sig i D.F.S. i lsbet af dtir! Blandt disse soges nye
fgledragsholdere, skribenter eller leverand srer af fotohistorisk materiale. Kom meO jo'6t
viden og gled os andre. Redaktgren

Annr ER 1958! (Smalfitm).

KONTINGENTET BEDES I IN IND INDB INDBE
INDBET INDBETA INDBETAL INDBETALT ! ! ! ! ! ! ! I I I I !
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Redaktion:

Okonomi:

Adres*endring:

f'e6irllingssalg:

Msder:

Bestyrelse:

Objektiv udsendes i april, september og december.
Gamle nurntre kan ksbes.
Henvendelse: trlenming B€rendt

Kontingenl 200,-.
Medlemsperiode: 1. januar til 31. december.
Girokort udsendes sarlmen med december-nummer af Objektiv.
Kontingentet skal vare betalt senest 1. februar.
DFS's gironummer: 1 50 64 47.
Henvendelse: Nids-Ove Rolighed.

Ca. hvert andet lr udsendes en opdateret dlemsliste.
Indholdsfortegnelse over alle nunre af Objektiv kan relvireres.
Henvendelse: Nids-Ove Rolighed.

Tilmelding af fotografika senest 1. marts og 1. novsrrber.
Medlemsskab af DFS er obligatorisk for at kunne deltage i keb og
salg.
Salger og kober betaler hver lO% i saler til DFS. Skriftligt bud
fremsendes til formidlingssalgslederen.
po6lidlingssalg eftoldes pt generalforsamlingen i epril og p0
decembermsdet.
Derudover loppemarked i april og qeptember.
Henvendelse: Niels Resdahl-Jensen.

3. torsdag i mlneden kl. 19.30 i sesonen i:
fterbro Medborgerhus
Arhusgade 103, trkbenhavn O.
31 38 t2 94.

Formand
Niels Resdaht-Jens€n
Rygtrds A116 33A
2W Hellerup
3 1 6 2 @ 6 2

Rdrkter
Flemning Berendt
Teglgtudwej 30E
3050 Humlebck
42 t9 22 99

I(ontakSen
Svenn Hugo
Poulwej 1
4040 Jyllinge
6 7 3 n  4

Flemming Anholm
SigfrEd l.ovstad

IYesformand
Tbne I"aug
Velose A116 tO
nz0 Vanbse
3 1 7 9 W  1 5

Kasserer
Niels€ve Rolighod
Terpetvej 58li
9E30 Taars
98 96 15 41

Vest for Storcbdt
Kej Keryel
Overagsr 10
7t2O Vejlo Ost
75 81 45 lt

.&nesmedlemmer:

Udgivet med stgtte af Kulttrministeriets bevilling til de alrn€n kulturelle tidsslcriftEr.

ISBN 0LV14329 Denmart.
Alb aft!&r ffiUor. tt{cbrirk, fccnfrrt clbr e lcq3hpbo rf rbilbt .d &b dcnf or !3 rllh& otur rbi{ttj
rilL&r'G &'r hct Faddrtorbt Sobtrb. No perr of rb p$licrrio ny to npodnd b rry foro rdhCIr Fic p'rUr:to
hwritin3 fio |b Cryd3h bol&r. Cqyri$t D.F.S. All ridh. r*rrFd rdcr imrimt Cryrith Corrrri<n



Med venlig hilsen

Skindergade 41 Tlf. 33 tz 6z 52.


