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Oversettelse og bearbejdelse ved
Lars Schanberg-HemmZ

2. del.

I 1.del af Matthias-Josef Zimmermanns gennemgang af Agfas lOO-flrige
historie er blevet berettet om tiden op til den store fusion I.G. Farben
i 1925.
Inden for den nye koncern blev alt hvad der havde noget med foto at
gsre fra nu af kaldt Agfa, hvadenten det stammede fra Bayer, Rietz-
schel, Hoechst, det oprindelige Agfa, eller en anden af de mange tidli-
gere selvstrendige virksomheder som nu indgik i gigantforetagendet I.
G.Farben, verdens stsrste kemiske koncern.

I 2.del fokuseres pi udviktingen i perioden fra 1925 til 2.verdenskrig
inden for den sort-hvide fototeknik - dels i den nye specialfabrik for fo-
topapir i det hidtidige Bayer-anlreg i Leverkusen - dels i den 'gamle'
Agfafabrik i Wolfen.

Papirfabrikken i Leverkusen

Nyordningen i 1925 gik ikke for sig uden gen-
nemgribende forandringer. Isar gik det hirdt
ud over Bayers fotoafdeling. Om fusionsfor-
handlingerne fortaller dr. Leubner : " Dr. Kreke-
ler og dr.Mann rejste til Wolfen, hvor den da-
varende Agfadirektor dr. Ollendorf viste dem
fabrikken. Der var ansat 70 fotokemikere. Alt
hvad der havde sammenhang med fotofabrika-
tion blev analyseret lsbende. Speciallaboratori-
er stod til ridighed for hvert omride, fra gela-
tineundersogelser til acetylcellulosefilmteknik.
Da Krekeler si alt det, sagde han til Mann:
''Nar man ser disse anlag med hele dette op-
bud af kemikere, mi man undre sig over hvad
vores ydmyge folk i fotoafdelingen i Leverku-
sen trods alt har skabt. " "

I den fotoafdeling i lcverkusen som tidligere
havde fremstillet Cellitfolier pibegyndtes nu
en helt ny produktionsgren: cigaretmundstyk-
ker af Cellit, regntoj, blit og sort karbonpapir.
Men det varede nu ikke lange. Fotoafdelingen
blev nedlagt; maskinerne - ogsi dem til kar-
bonpapir - blev overtaget af Wolfen. Ogsi
Bayers filmfabrikation i Irverkusen blev
indstillet og produktionsanlegget lagt pi
magasin i Wolfen.
Fotopapirfabrikken fortsatte. Men dens pro-
dukter blev fra nu af solgt under varemarket
Agfa. Som daglig leder blev ansat dr.Wilhelm
Lohofer, tidligere afdelingsleder for'Fotogra-
fica' (sidan blev fotosektionen hos Bayer fak-
tisk kaldt). Men den administrative ledelse af
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fotopapirfabrikken blev overfsrt til direktsr dr.
Ktihne i lrverkusen. I 1926 blev ledelsen
overgivet til dr.Irnger fra Wolfen, som 2 ar
senere blev udnavnt til direktsr for Agfa An-
sco Corporation i Binghamton, USA. Fra 1928
li ledelsen i handerne pe dr.Fritz Albers. Han
havde veret knyttet til Agfa siden 1913, oprin-
deligt til farvefabrikken, men efter kort tids
forlsb til fotofabrikken. Fsr han kom til I-e-
verkusen havde han varet leder af Emulsions-
fabrik II.

Dr.Albers indledte den hidtil kraftigste expan-
sion af fotopapirfabrikken. Han tredoblede
dens kapacitet. l.januar 1930 var der indflyt-
ning i et storsllet nybyggeri - grundstammen
i den nuv&rende fotopapirfabrik. Det samlede
anleg fik form som en stor firkant med en
gerd i midten, som gav plads for ventilations-
og luftrensningsanlaggene. Byggemiden havde
den fordel at hver enkelt fabrikationsafdeling -
hvis den skulle komme til at lide under plads-
mangel - kunne udvides ved tilbygning. Sidan
kom det ogst til at gi, forste gang i 1936 med
oparbejdningsafdelingen, siden i 1939 med
kontrolafdelingen, i 1940 med skyllevandsan-
lagget og med nybygningen for maskine 8.
Yderligere tilbygning fulgte i t949 med labo-
ratorieudvidelsen og med en ny etage oven pi
den tidligere funktionergarderobe til et konfe-
rencerum, i 1951 med en udvidelse af emulsi-
onsfabrikken mod sydost, i 1955 med den sto-
re expansion af papirfabrikften mod nord
(E50), hvor maskine 16 og 3 er senere maski-
ne 17 blev opstillet, og i 1958 med udvidelsen
af barytagen.
Nar man tager denne udvikling i betragtning,
kan man se hvor rigtig og forudseende plan-
legningen i slutningen af tyverne har vcret.

ifi il':" "" ""'i;':':-' - :'i- -':"::" """''
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Samtidig med indflytningen i den nye fabrik
blev virksomheden styret langt strammere. Ud
af en emulsionsfabrik baseret pi lerbeholdere
og lignende fortidig teknik opstod et rationelt
massefabrikationsanl*g, hvor hundredevis af
a$rovede emulsioner til enhver tid stod parat,
opbevaret i store kedler i moderne kslerum.

Det samme gialdt barytageafdelingen, hvor
barytpapiret i forskellige tykkelser og farvenu-
ancer ventede p[ at blive gydt over med emul-
sion. Det var til gengald kun muligt, hvis maR
ridede over emulsioner med god holdbarhed.
Fra alle sider forsogte man at lsse den opgave:
fra gelatinesiden ved forsog med oxydering,
tilsatning af jod, eller ved inaktivering, fra
emul sionssiden med tilsvarende tilsetninger og
processer, fra barytagesiden ved forsog med
inaktiv lim. Samtidig satte man ripapiret, tst-
ringen i gyderiet, og endda indpakningspapiret
under lup.
I begyndelsen af 1933 lykkedes det for dr.
Edith Weyde at lave det store spring fremad:
ved at gyde meget smi mangder stabilisatorer
i den fotografiske emulsion steg holdbarheden
meget betydeligt. I juli 1933 blev de fsrste Lu-
pex-papirer med 'St47' afsendt til troperne.

"Samarbejdet var fremragende, " beretter dr.
Leubner, der i mange ir var leder af fabri-
kationsafdelingen og souschef for hele fotofa-
brikken (under dr.Albers). "Der herskede et
arbejdsklima af den art hvor den ene inspirere-
de den anden med sine ideer. Der existerede
ikke noget hemmelighedskrammeri medarbej -
derne imellem. Det var ligegyldigt hvem der
havde klaret en opgave eller rettet en fejl. Ho-
vedsagen var at tingene blev giort pi bedste
mide. "
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Resultatet af dette fremragende samarbejde la-
der sig aflese i den lange rakke af nye pro-
dukter, som snart bragte Agfa i fsrste rakke
ogsi pi fotopapiromrAdet. Kvaliteten af de pa-
pirer som blev fremstillet i I-everkusen blev pi
kort tid et uopnieligt forbillede for andre" Man
opniede en ensartethed i fslsomhed og gradati-
on som man ikke tidligere havde regnet for
mulig. Man fik mattet, dyb svartning med
brilliante, plastisk virkende gritoner med fin
tegning i lys og skygge. For at kunne opni en
helt hvid farve blev der udfoldet ganske sarli-
ge anstrengelser, indtil dr.Allend0rfer kunne
patentanmelde anvendelsen af 'hvidtoner' til
fotopapir og den dertil hsrende barytage i
t94r.

Fotopapirernes succes havde Agfa indledt med
'Lupex', et universalkontaktpapir, som dr.
Leubner havde udviklet i 1926 og som fra
l93I blev leveret i 7 gradationer. Fremstil-
lingsmiden var den samme helt frem til slut-
ningen af halvfierdserne, nir man ser bort fra
nogle moderne stabilisatorer som ikke blev til-
sat fra begyndelsen. Noget lignende kan siges
om Agfa 'Brovira', det hojfolsomme forstsr-
relsespapir som straks fra sin fremkomst i
1930 sikrede sig en stor og stadigt voksende
markedsandel. Allerede fra 1931 blev det til-
budt i 6 gradationer.
Til disse 2 hovedtyper fojer sig fra 1933 Agfa
'Portriga', et varmsort til brunsort kontak@a-
pir til fagfotografer og fra 1934'Portriga Ra-
pid' som tilsvarende forstsrrelsespapir - navne
der lyder af noget, dengang som i dag.

Dertil kom i irenes lsb en lang rekke special-
papirer. I 1931 blev f.ex. udviklet et gront pa-
pir, Agfa 'Verdex', som var 45 gange fslsom-
mere end det daverende 'Velvet Green' fra
Kodak. Pi omridet tekniske papirer fremkom
i 1929 Agfa 'Igestat' til reproduktion af skrift
og tegninger. Det blev fra 1931 ogsi leveret
som ornvendepapir. I 1932 blev ,'Brovira
Transparent','Bromsilber Transparent Um-
kehr', og'Chlorsilber Transparent' introduce-
ret, alle til specialopgaver inden for reproduk-
tionsteknik. Til reklameformd.Ll kom'Bromsil-
ber Transparent Leinen', til topografiske for-
mil Agfa 'Correctostat' med indlagt metalfo-
lie, og desuden et specielt elektrokardiogram-
papir.

En intensiv bearbej dning af emulsionsstabili sa-
torerne skabte nye fremskridt. I 1934 kom Ag-
fa 'Tropex', et kontaktpapir til brug i troper-
ne. Det skulle vise sig at v&re "ubegrenset
holdbart". Det lykkedes at undertrykke det
gulslor som opstar nar man kommer til at
slabe fixernatron over i fremkalderen. Da
stabilisatorerne desuden nedsatte rsdfslsom-
heden, blev det muligt at anvende lysere
msrkekammerfiltre.

Pi videnskabsmandenes arbejdsprogram stod
i disse ir ogsi sensibilatorer, desensibilatorer,
acceptorer, stabilisatorer, indfsrelse af metan
som konserveringsmiddel i tropeemulsioner og
af alupack (sort papir sammenklabet med alu-
miniumsfolie). Efter undersogelser af dr. Edith
Weyde lykkedes det at foroge holdbarheden i
det fardige fotografiske billede ved tilsatning
af stoffer under barytagen, som forhindrede en
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opsugning af sslvthiosulfaten i baryten og ved
indfsrelsen af et sodabad efter fixeringen,
hvorved det skadelige fixernatron hurtigere og
mere fuldstandigt blev vasket ud af emulsio-
nen.

Pi denne mide blev der arbejdet over hele lin-
jen for at fuldkommengsre materialerne.
I 1934 kom Agfa 'Copex', et specialprodukt til
reflexkopier ved svagt dagslys. I 1935 blev
'Portona' markedsfort, et portretpapir med
samme farvetone som rsdkridt.

Blandt leverkusenerprodukterne fra disse er
kan yderligere n&vnes Agfa 'Igebe' og Agfa
'Igebe Halbton' (tekniske papirer) fra 1936,
Agfa' Gravure', (et gelatinefattigt bromsslvpa-
pir til forstsrrelser med virkning som platin-
tryk), Agfa'Pegel' (hajfolsomt registrerings-
papir) fra 1938, og 'Anaglyphen' (tofarvet pa-
pir til militare formil) fra t941.

Under bearbej dningen af fotopapireklamatio-
ner fandt dr.Edith Weyde i 1938 en serlig ef-
fekt. Ved forskning og viderebearbejdning for-
te den til Agfa 'Copyrapid'. Produktet blev
forsinket af krigen; men i L949 blev det mod-
taget med begejstring i hele verden som en
hurtig og enkel fotokopieringsmetode.

Filmfabrikken i Wolfen

Pi nesten alle omrider beskaftiger Agfakemi-
kerne i Wolfen sig med problemerne inden for
film-, plade-, og kemikaliefabrikation. Dr.Wil-
manns havde allerede banet vejen for en effek-
tiv kino- negativemulsion med den hojfolsom-
me Koch-emulsion (som afloste de tidligere
amoniakemulsioner med deres alt for stejle
gradation). Til ham blev der i 1920 indrettet et
laboratorium som, udover akutte emul sion spro-
blemer, beskaftigede sig med gelatinens og
emulsionsprocessens vesen bide teoretisk og
videnskabeligt. De fsrste arbejder havde fwt
til opdagelsen af visse svovlforbindelser der
ved tilsetning til gelatinen forbedrede den fo-
tografiske emulsion vesentligt.
Et andet vigtigt forskningsresultat fra den fsl-
gende tid var - ligesom pi papirfabrikken i Le-
verkusen - de lenge savnede stabilisatorer som
kunne foroge de fotografiske emulsioners hold-
barhed fra maneder til er. De bliver til dels
stadig brugt uden andringer.
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Pe omridet kinofilm blev der som allerede
navnt ydet en pionerindsats. I 1929 markeds-
fsrte Agfa verdens fsrste specialfilm til tale-
film, 'Tf1-Tf5' . Den var beregnet for den
europeiske filmindustri. I Amerika blev tale-
film dengang udelukkende optaget pi positiv-
film.

Derudover befattede man sig allerede meget
tidligt med smalfilm. I 1927 udsendtes en 16
mm omvendefilm, som blev fulgt op af nega-
tivfilmen 'Novopan' i 1931 og af 'Isopan 16
mm' i 1934.

Pi omridet amatsrfilm havde fremkomsten af
det fsrste smibilledkamera (Irica 1924) skub-
bet helt nye problemer i fokus. Det lille nega-
tivformat kravede en stsrre forstsrrelsesegnet-
hed og det forudsatte igen en formindskelse af
sslvkornene. Efter irelangt intensivt arbejde
lykkedes det endelig for Agfakemikerne at
gennemhulle den gamle laresetning: En for-
ogelse af fslsomheden medforer altid grovere
korn.

Forste skridt pi vejen til en finkornsfilm blev
Agfa 'Isochrom' fra 1932. Den var som nav-
net afslsrer ortokromatisk. Den blev forbedret
i L934 og bragt op pe en hastighed af ISO 10
(11/100 DIN). Samme ir opniede Agfa med
'Isopan' ISO 32 og med 'superpan' ISO 40.

Det rigtig store spring fremad, som helt kunne
tilsidesette den gamle laresatning, tog Agfa-
kemikeren dr.Koslowsky i 1936 med "guldef-
fekten". Ved at tilsatte guldforbindelser til
emulsionen var det blevet muligt at foroge
fslsomheden til det firedobbelte uden kornfor-
stsrrelse eller ved den samme fslsomhed at
Effie kornene tilsvarende mindre. Ligesom ved
sensibiliseringsfarvestofferne er de anvendte
kvantiteter uhyre smi. For en normal smibil-
ledfilm er 0,000001 g guld tilstrekkeligt til ar
opni den imponerende virkning. Agfa var det
fsrste firma til at udnytte guldeffekten. Frem-
komsten af de nye 'Isochrom' og 'Isopan' fra
1937 0g 1938 vakte veldig opsigt i den samle-
de fagverden.
Guldeffekten bevarede Agfa som en fabrikati-
onshemmelighed. Fsrst efter L945, hvor alle
tyske patenter og fremstillingsmetoder blev
stillet til hele verdens ridighed af de allierede,
blev denne opdagelse almindelig standard in-

den for emulsionsteknik. Det galder bl.a. Ge-
vaerts hojfolsomme sorthvidfilm 'Gevapan 33'
(L949) og 'Gevapan 36' (1955) som skabte sig
et godt navn i hele verden, isar blandt er-
hvervsfotografer.

Nir det galder fotokemikalier blev der i tredi-
verne gjort mange fremskridt. Fra denne tid
stammer finkornsfremkalderen'Final' (1931)
og 'Atomal' (1935). Den sidste er udviklet
specielt til smibilledfilm - ugiftig, ikke farven-
de, og med en noje markeret terskelverdi.

Serlig omtale fortjener sensibilitorerne til
orto- og pankromatiske film fra farvefabrikken
Hoechst, som fra 1925 er en del af I.G.Far-
ben. Disse produkter henvises til Agfa, og her-
fra sender man i 1928 'Rubrocyanin' og i
1929 'Allocyanin' pi markedet. De er be-
regnet til at skabe infrarsdfslsomme emulsio-
ner.

Der arbejdes milrettet videre, og efterhanden
opstir negativemulsioner med et sensibilise-
ringsmaximum op til bolgelangde 1050nm,
altsi langt ud over, hvad det menneskelig e oje
kan opfatte ('Agfa Infrarot Rapid 700', smibil-
ledfilm fra 1935).

I reproduktionssektoren opstod efter A, B, og
C filmene fra 1925 Agfas lystrykfilm (1926),
Agfa'Printon' (1928), Agfa'Autolith' (1930),
og Agfa 'Direkt' (1934).
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Dr. Gustav Wilmanns.

Af rontgenfilm kan navnes Agfas rontgenfolie
(1928). I Leverkusen udvikledes etrontgenpa-
pir (1931). Efter at der i 1933 var sket en stor
ulykke i Amerika som fik offentligheden til at
interessere sig for hvor farlig nitrofilm er pi et
sygehus, blev der opstillet krav om rontgen-
film pi sikkerhedsunderlag. I lsbet af kort tid
lykkedes det Agfa at fremstille rsntgenfilm pi
et sterkt brandhemmende underlag. En ganske
betydelig farekilde som havde kravet mange
dsdsofre blev hermed elimineret.
Det samme gjaldt ogsi de wnge filmtyper,
iser kinofilmen, som altid havde kravet om-
fattende sikkerhedsforanstaltninger ved opbe-
varing og fremvisning.

I kriseirene t929-30 blev Wolfens organisa-
tion endret. Man adskilte produktion og viden-
skabelig forskning, men opbyggede et bedre
grundlag for forskningen ved oprettelsen af en
teknisk-videnskabelig afdeling under ledelse af
dr.Wilmanns.
Den fsrste opgave for afdelingen var at udvik-
le en virkelig brugelig acetylemulsionsbierer -
et problem som Bayers fotoafdeling tidligere
havde arbejdet intenst med uden at det var lyk-
kedes at opheve acetylcellulosens mangelfulde
mekaniske egenskaber.

Dr.Wilmanns og hans medarbejdere piviste at
acetylfilmen kan belastes hirdt, hvis man over-
gyder den med bestemte kombinationer af op-
losnings- og udfeldningsmidler. I 1938 frem-
kom 'Neuzell' som langt om lange kunne er-
statte nitrofilmen.

Rettelse til 1.del, Objektiv nr.64, side 12:
Sigfred Lovstad har ved gennemlasning af
afsnittet om Gevaert haftet sig ved en arstals-
fejl. Firmaet L.Gevaert &. Cie blev ikke
grundlagt 28.juni 1884, men 10 er senere.

I l9S9 flldte fotogrnfiet 150 fir. Samtldig fyldte rten store ltske folo-
koncern Agta 100 lr. I den nnledning er denne beretning bleret tif
under rednl.t ion n f l\ Intt t hins-.losef T,irihrermnnn

l\lnterialet stanrmer fra llayers 100 0rs Juhihumsskrifl (1963) og fra
Agfn l\tngnzine. l)er er lal6 orrr el stykfte sprndende industrihislorie
nted ntange oplysninger om pionerer, firunfusion€r. og fologrnliske
Inndvindinger. l\ len netop fordi der er tale om en hislorie skrevel af fir-
nt:rel seh. er selrkrit ikken ikke sat i hojsredet, og der bliver kun lejl ig-
hedsvis drnget releuanle sanrnrenligningir ti l nndie firmaers produlitei.
l)et nrl Obiiktirs lrsere seh forsd'ge i-t gore.

I

Fortsattes i neste nummer.

o



HVAD MAN FORVENTEDE
SIG AF FOTOGRAFIEN
- OG HVAD DET BLEV TIL.

Fotfatteren og teaterdireldsren Erik Bogh. Foto: Georg E. Hansen 1867.
Det kgl. Bibliotek.

Erik Bogh

Det var i Aaret 1839, at Daguerre offentlig-
gjorde den Kunst han i Forening med Ni6pce
havde opfundet, det ubegribelige Herei, at
fastholde et Spejlbillede paa en Solvplade. De
fsrste Efterretninger om dette tilsyneladende
Mirakel blev selv af Videnskabsmendene
modtaget med Forsigtighed, La,gmend antog
dem ligefrem som Avisender.
Man fik Prsrrer af Daguerreotypier udstillet i

alle Europas stsrre Steder. Prospekter af
Bygninger med mikroskopisk Nojagtighed i
Detaillen, ja endogsaa Portratter med en uhyg-
gelig Lighed, som ikke kunde tilvejebringes
ved Menneskehaand. Det var just ikke kjonne
Portrater; Ansigterne var sortladne, Omridse-
ne taagede, Lyset og Skyggen grelt modsatte,
Ojnene matte og stirrende, og alle Trakkene
stive og dodningeagtige.
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Place de l'hotel de Ville Paris. Samling: Andrew Daneman.

"Det var merkvcrdigt!" raabte den Vantro,
der havde benagtet Muligheden af at frembrin-
ge deslige Lysbilleder, men for at berolige sin
Skepticisme tilfojede han: "Men noget Smukt
kommer der dog neppe ud af denne Opfindel-
se t t .

Forfatteren Jules Janin saa Sagen anderledes,
han skrev en Feuilleton om Daguerres Opda-
gelse og dens Fremtid. "Hvad vi endnu har
seet er kun Barnestreger" sagde han. "Vent
blot en snes Atlr, til Barnet er blevet stort, saa
skal I see! Saa sender man sin Dreng hen paa
Galleriet for at tage en Kopi af Rafaels Ma-
donna, saa rejser Touristen gjennem Verden
med sit Kamera Obscura i Rejsevognen og
putter undervejs enhver smuk Udsigt, han
kommer forbi, ned i sin Mappe, saa skriver
man til sin Ven i Rom: Send mig Peterskirken
med neste Post, og med neste Post har han
den. Hvad forslog dog disse Spaadomme i
Sammenligning med Virkeligheden!
Fem og tyve Aar er ikke henrundne endnu, og
allerede for lange siden har Fotografiens
Frem skridt di stanceret Feuilletongen s dri stig ste

Fantasier! Vi har ikke alene seet Mennesker,
der neppe havde tilstrakkeligt Begreb om
Tegning til at Kopiere Mester:Naals tre
Streger, levere beundringsvardige Kopier af
Thorvaldsens Mesterverker, men vi kan, hvad
Ajeblik vi vil, gaa hen i Bogladen, Kunsthan-
delen eller Urtekremmerbutikken og for et Par
Marks Penge kjobe Stereoskopbilleder, der
fremtryller ,€gyptens Sfinkser, Indiens Pago-
der, Kinas Porcelenstaarne, St. Laurentflodens
regnskove eller Pariserboulevardens Vrimmel
for vort Oje med en Sandhed, der ikke levner
Plads til Tvivl, og en Detailfuldenthed, som
gJsr al Menneskeverk tilskamme. Vi har i
disse Dage faaet et Mindeblad, ikke stort
stsrre end et Visitkort, hvorpaa Hoffotograf
Rudolf Striegler har gengivet hele det urolige
Vogn- og Menneskemylder paa Kongens
Nytorv ved Slesvigernes Skovtour og vi har
allerede tidligere fra Georg E. Hansens Atelier
seet en Afbildning af Kjobenhavns Rhed,
hvorpaa de fine Skyer, de flygtige Bolger og
det hurtigsejlende Dampskib, er grebne i Flug-
ten og haftede paa Papiret.
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sultan Berlcook's mosls| i 'Egypten. samling: Andrew Daneman.

Mindre end en Tiendedeel af et Sekund er nu
tilstrrckkeligt til at optage et Billede: man har
franske og amerikanske Billeder, der fremstil-
ler galopperende Heste ja, hvori man saagar
kan skjelne Egerne i de rullende Vognhjul!
Man optager gjennem Teleskopet topografiske
Kort over de forskellige Egne i Maanen, og
man er istand til at fotografere hele "Folkets
Avis" paa en Plade, der ikke er stsrre end den
Plads et lille "m" optager, og det saa tydeligt
at hvert Ord, hvert Bogstav, ja hvert ophojet
Marke af Kontratrykket paa den modsatte Side
blive synligt under Mikroskopet.

Pariserudstillingen
Paa Pariserudstillingen i Foraaret havde en
Optiker udstillet en heel Mangde af de smaa
Dingel-dangler, man hanger i Uhrkjeder i
Form af Kanoner, Kikil<erter, Nogler o.s.v.
Man spurgte forundret, hvad disse "Fantasie"
: Varer havde at gtrore paa en Eksposition af
Fotografier; men na,ar man betragtede dem
nojere, opdagde man, at det lille Rsr, som den
efterlignede Gjenstand dannede - det var ikke
langere end en Fluekrop og ikke tykkere end
et tyndt Halmstraa -havde et Hul i hver Ende.
Indenfor det mindste af disse var der anbragt
en stark Lindse, og indenfor det stsrste et
mikroskopisk Billede, neppe saa stort som et
Knappenaalshoved. Holdt man nu et saadant
Ror op for Ojet, s& opdagde man til sin For-

bavselse et stort Portrat af Kejseren, Kejserin-
den Le petit prince imperial, Garibaldi eller
Pius den 9 - ja, i et af dem saa man den hele
Samling af "Italiens Befriere" saa tydeligt, at
man ikfte alene gjenkendte ethvert Portrat,
men endog kunde lase Navnene under dem.
Jeg forudseer, at en eller anden vantro Leser
her vil faae en stark Tilbojelighed til at tenke
pi ,iEnder og Rotter, men det setter mig
ingenlunde i Forlegenhed, thi jeg er heldigviis
istand til at kunne sige ham, hvor han kan faa
Syn for Sagen. Den stsrste af disse Bijouterier
er allerede kommen hertil Byen. Dog mi jeg
udtrykkelig resenrere mig den Bemarkning, at
de her i Handelen tilgengelige Smaapiecer er
af en langt billigere og selvfolgelig mindre
fuldendt Kvalitet end Prsverne paa Pariserud-
stillingen, hvoraf de billigste kostede 20-30
Francs.
Den omtalte Exposition fandt Sted i Industripa-
ladset og var besorget af det fotografiske
Selskab i Paris. Den indeholdt Bidrag fra
Fotografer i alle europeiske Lande - Danmark
naturligvis undtagen! - og i alle Fotografiens
forskejllige Retninger. Her saa man ved Siden
af de ovenncvnte mikroskopiske Billeder,
Portratter i Legemsstsrrelse og Prospekter i
halvanden Alen i Fiirkant, her var Fotografier
paa Solvplader, paa Papir, paa Borddug , pM
Tra og Kobberplade hvortil hverken Kridtet
eller Grovstiften eller Rouletten havde varet
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Resterne af et lille tempel i Nubien. samling: Andrew Daneman.

anvendt, idet Billederne var tegnede af Natu-
ren selv.

Videnskabsmanden havde tvunget Lyset til at
udfsre Tegningen og Syrerne til at gravere
Stenen eller Kobberpladen for ham, og Kunst-
neren maatte ved at betragte Aftrykket indrsm-
ffie, at han var paa gode Veje til at blive
overflsdig. Her saae man originale Portretter
og Prospekter paa Il4 Plade og ovenover dem
forstsrrede Kopier paa et Par Kvadratalens
Stsrrelse. Jeg vil ikke just paastaae, at jeg
foretrak de saaledes frembragte store og grove
Portretter, for de elegante Miniaturebilleder,
$xa Fotografien saalange har leveret, men
Hovedfordelen ved denne nye Fremgangsmaa-
de er, at Maleren kan fsre Den, der vil Por-
tretteres, hen til Fotografen, iurangerer hans
Stilling, Holdning o. s.v. , og i et Ojeblik
erholde et lidet Portret, der senere forstsrres
og overfores paa Larredet i naturlig Storrelse,
saaledes at han er sikret mod Fortegninger og
kun behwer at have sin Original for sig, mens
han legger den sidste Haand paa Arbejdet.
Her var nogle magelos dejlige transparente
Fotografier paa Glas, der anbragte som Ruder
giorde alle Litografier og Glasmalerier til-
skamme - Kopier af Middelalderens haand-
skrevne Pragtvarker, sjaldne Autografer og
deslige. Albums i Folio af de forskjellige
Landes skonneste Egne, af de zoologiske og
botaniske Havers sjeldneste Merkverdighe-

der, af orientalske Mindesmarker og Oldsager
o.s.v. - hele Samlinger af Haandtegninger og
Raderinger af Nutidens og Fortidens stsrste
Kunstnere, kopierede saaledes, som kun Foto-
grafien formaaer det - og endelig en tallss
Mangde Portratter af vor Tids Storheder i
Ministort Format.
Ingen dansk deltagelse
At de danske Fotografer ikke deeltog i Udstil-
lingen, maa udelukkende skrives paa deres
Danskheds - d.v.s. pe deres danske Beskeden-
heds og danske Mageligheds - ikke paa deres
Udygtigheds Regning. Det er en Selvfalge, at
det ikke lsnner sig her i Kjobenhavn at anskaf-
fe slige Kempeapparater, som kan forrente sig
i Paris, eller drive de specielle Retninger saa
vidt som i en stor Stad, hvor en Fotograf kan
udelukkende beskaftige sig med en enkelt af
disse, men sammenligner man saavel de stsrre
Portretter som de Visitkort, der findes i de
bedre ksbenhavnske Fotografers Udhengsska-
be med de franske, saa seer man aldeleslngen
Grund til, at de danske Fotografer holdt sig
borte fra Udstillingetr, mens baade deres
svenske og norske Kolleger havde sendt Bille-
der did.
De Kopier af Malerier fra Rudolf Strieglers
(1816-1876) Atelier, som er blevne sotgte i
C.W. Stinck's Kunsthandel Amagertorv 33
staaer fuldkommen ved Siden af lignende
Arbejder fra Paris, endskjont man der har
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Hovedvagten pd Kgs. l,lytorv i slutningen af l85o'erne fotograferet af Chr. Neuhaus. Sumling: John Philipp.

Atelier, der ene er indrettet til Kopiering af
Tegninger - f.eks. Bidas bersmte Arbejder,
der kun udkommer i Fotografi.
Og hvor er nu Grendsen for Fotografiens
Fremskridt og dens Anvendelse? Lad os afhol-
de os fra alle Spaadomme om Opdagelsen af
Fotografernes lapis philosophorum; det Stof
der overfsrer de naturlige Farver pi Lysbille-
det! Lad os blot holde os til hvad der er op-
naaet!

Politi-fotografering
Det er nok til at forbauses over. At man har
Apparater og Tinkturer saa hurtigvirkende, at
Billedet tages i 6t Nu, har vi allerede omtalt;
man behsver blot at tage sit Pistol - Apparat
under Armen, gaa ud og sigte paa hvem man
lyster, trakke i Snsren - og vips! - der har
man hans Portrat! Bliver der Oplob, stiller
Politiet sin Fotograf paa Plads, han retter
Objektivglasset mod Folkesvermen; hvergang
der bliver Haandgemeng, rykker han i Sno-
ren, der aabner og lukker Tuben, og en Time
efter fremlagger han sine Billeder i Retten.

Der er da ikke lenger Sporgsmil om Hr. R.N.
har varet tilstede eller ikke, om det var Hr.
X.D. eller en Anden, der rev Husaren af
Hesten, og om Konstabel Hr. OO har brugt
sin Politiknippel eller ikke. Hr. R.N.s Portret
staaer paa Fotografien i forreste Rekke blandt
Tumultanterne, Hr. X.D. er i fard med at
lsfte Rytteren af den stejlende Hest og Hr. OO
svinger netop sin Knippel over en Person, der
har faaet Skulderbladet knuust - og alt Dette
behsver ikke at beediges, thi om endog en
Fotograf selv lyver aldrig saa groft, saa er
hans Kamera-Obscura ligesi paalideligt som
et edsvorent Retsvidne!
Og hvilken Betydning har ikke Fotografien for
Krigeren og Statsmanden?
Hr. Lam, der er blind og stum, skal overbrin-
ge General Jonathan en vigtig Depeche. Un-
dervejs falder han i henderne paa Fjenden,
bliver visiteret indtil det bare Skind, endogsaa
hans Haar bliver kammet, for ikke nok saa
lille Papirslap skal v&re skjult deri, man
opspratter enhver Ssm paa hans Kleder og
skerer hans Hat og Stsr,rler i Smaastykker,
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Man behsver blot at tage apparatet til ajet - trykke pi udloseren - og vips!

men man opdager intet Mistenkeligt og lader
ham alt lsbe. Saa snart han er kommet til Ge-
neralen, lader denne sin Tandlage kalde. Hr.
Doktoren beder Hr. Lam lukke Munden op,
aabner Plomberingen i en af hans hule Tander
og fremtager af dette Gjemme en lille Glaspla-
de af Stsrrelse som et overskaaret Kaal frs " Hr "
Generalen legger det fundne Klenodie under
Mikroskopet, og see; der har han en fuldsten-
dig Tegning af Fjendens Forskandsninger,

samt et egenhandigt Brev fra hans korrespon-
dent i fotografisk Miniaturekopi.

Note:
Forfatteren Erik Bogh (1822-rsg9) var en ualmindelig
produktiv skribent og udgav bl.a. 25 hrgange af skriftet'DIT og DAT" hvori han debatterecle sarntidens pro-
blemer. I{ans dommekraft og kritiske bemarkninger er
sliende og vidner om hans belesthed pi alle omrider.
Dette afsnit er fra den 16. august 1861.
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Stanhope - foto gtafisk - optisk
r kuriositet

Begge cigarette holdere, den ene mangler mundsrykke. Fotograferet l:1.

Flemming Berendt

Forfatteren Erik Bogh var bekymret for, at
hans beskrivelse af noget "dingel- dangel" ville
blive opfattet, som havde han "rotter pi loftet"
- men det er ingenlunde tilfeldet. Disse smi
optisk/fotografiske kuriositeter barer navnet
efter sin opfinder, den engelske lord Charles
Stanhope, som levede fra 1753 til 1816. Han
var et anset medlem af Royal Society, frem-
mede bogtrykkerarbejdet ved at konstruere
Stanhope-pressen, beskaftigede sig med stere-
oskopien og udtenkte brugen af en lille linse
som grundlaget for den specielle miniature ef-
fekt, men lorden lagde i virkeligheden kun
navn til ideen. Begrebet STANHOPE miniatu-
re, blev langt senere lanceret af den engelske
optiker John Benjamin Dancer (1812-1887),
som allerede i 1839 eksperimenterede med at
nedfotografere daguerreotypier til rnikrostsr-

relse. Der skulle imidlertid gi mange itr fsr
tiden var moden til en videreudvikling. I 1850'
-erne fremstillede han til dronning Viktoria en
signetring med fem mikroportratfotografier af
kongefamilien, diameter 3 mm, pisat en edel-
stenslinse. I 1858 viste Dancer sine mikrofoto-
grafier, indsat og monteret under slanhope-lin-
ser, til David Brewster, som i 1849 havde
konstrueret linsestereoskopet. Sir David Brew-
ster tog pf, studierejse til ltalien, hvor han i
Rom fik foretrade for paven, kardinal Anto-
nelli, samt andre kendte personligheder. Alle
morede sig over den lille kuriositet. En kendt
romersk juveler F. Castellani, var med pi det
nyeste og fremstillede pi sit verksted smi bil-
leder i smykker med linser slebet af edelstene
(  1 ) .
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Stanhope i kil<kert.

Stanhope i fingerring.

Hvad er en stanhope?

Stanhope-mrnraturer kan fremstilles pi flere
mider. Den simpleste er brugen af en tynd
glasstang, hvis afrundede ende virker som lin-
se, der forstsrrer det transparente billede eller
fotografi, bedre er brugen af en plan-konveks
linse. Fotografiet, almindeligvis med en dia-
meter ph2-3 mm kaldet et mikrografi, er ned-
fotograferet pi en glasplade. Motiverne, tidens
"charms", blev skjult i smykker, medaljoner,
sminips og ikke mindst souvenirs. Alt, hvad
fantasien kunne frembringe af muligheder, st
dagens lys. Kunsthandverkerne fremsti llede ci-
garetror, som de her viste, pibehoveder, tele-
skoper, kikkerter og smi fotografiapparater. I
den eksklusive ende af produktionen brugtes
guld, sslv og elfenben f.eks. til penneskafter,

brevibnere, hindtag til spadserestokke. Ideen
bredte sig i i.rene fra ca. 1860-1900.
I maj 1860 fik fotograf prudent Ren6 patrice
Dragon udtaget engelsk patent pi linsens an-
vendelse i forbindelse med fotografier. Opfin-
delsen skabte hurtigt et souvenir-marked og
det blev fsrst og fremmest Tyskland, Frankrig
og Oitrig, som blev hovedproducenter af stan-
hopes. Det er forbavsende svert i dag at op-
drive stanhopes, trods det enorme antal, som
er fremstillet. Arsagen kan vare at de ;'skju-
ler" sig rigtigt godt. Gi derfor pe jagt, miske
finder du Frederik VII og grevinde Danner - et
populert par at have "skjult" i en STANHO-
PE.

tovelty French Ring
with View |,yfff"?Sr"Ar
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Kikkeenden pd den store cigaretholder. Ca. 0,7x0,7 mm.

Forstorreke. af billedet i store cigarethoWer.
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Billedenden pd den lille cigaretholder.

I'otogratierne

De viste stanhope's er i privat eje, og venligst
udlAnt af Nis Anker Larsen fra Helsinge og
Ernst Thomsen fra Vejen.

NOTER:
l. ' l te Photographic Joumnl. 15. .innuar t864. S.440.

Forstorrelse af samme.

Foto: Poul Wnstron

o19



trr)+.
INIFI
u*#,

s
*

,+tr
9

.n*
#

De forste daguerreotypikameraer kom til Japan ca. 1854. Samtidig tegning.

Shashin-Kyo - sandhedsspejlet
Flemming Berendt

Hollandske storksbmend fra Amsterdam og
Rotterdam besejlede ivrigt de japanske farvan-
de i midten af det forrige irhundrede, men at
gi i land pi kysten var dog forbundet med den
stsrste livsfare. Det eneste sted, man havde fi-
et tilladelse til at oprette en kolonistation, var
pi den kunstige s Deshima, ud for Nagasaki.
Her ankom i 1840-41 et stsrre handelsskib tbr
at udskibe edle metaller. Om bord var en hol-
landsk fotograf, som medbragte en samling da-
guerreotypier "aftaget" i Europa. Fotografierne
blev forelagt de tillukkede feudalherrer, mulig-
vis med salg for oje. Hvorledes man har rea-
geret pi dette nymodens "spejlbillede", kan vi
kun gette om.
Det japanske orige var nok isoleret fra omver-
denen, men indenlandsk foregik der en intens
" teknologisk" udvikling. Japanernes nysgerrig-
hed og snilde gjorde, at man allerede i
1700'tallet gjorde sig visse forestillinger om et
tegneredskab. Ssfarende havde medbragt og
beskrevet disse instrumenter. I 1782 havde en
bersmt videnskabsmand og opfinder, Gennai
Hiraga, konstrueret et camera obscura. Nogle
ir senere - i 1788 - beskrev en kemiker Bansui
Otsuki et camera obscuras konstruktion og
brug. Han navngav det Shashin-kyo, hvilket
kan tydes som sandhedsspejlet. SHASHIN er
det japanske ord for fotografi!
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I det store verk "The Collector's Guide to Ja-
panese Cameras" fremfsres, at japaneren Ben-
kichi Ohno konstruerede et daguerreotypi-
kamera allerede i 1843, og aftog en plade af
sin kone. De to byer Nagasaki og Yokohama
bliver det sted, hvor de fsrste fotoatelier i be-
gyndelsen af 1860'erne etableres. Ca. halv-
delen var kvindelige fotografer, hvilket mi ha-
ve vieret ret usadvanligt i et ellers mandsdo-
mineret samfund. 1889 blev der i Tokyo stiftet
en fotografisk forening bide for amatorer og
professionelle. Vagn Wiberg Ssrensens folgen-
de beskrivelse giver et lille indblik i de fsrste \
japanske fotografers arbejde og kulturelle bag-
grund.
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Elever, der btiver wndervtst i kalligrufi, kunsten at slvive smuh.

funling: Det kgl- Bibliotelc

Billeder fra 1880'ernes Japan fundet
pi dansk loppemarked.

Vagn Wiberg Ssrensen

Indledning
Billederne pi dis:;e sider stammer fra et fotoal-
bum fundet pi Frederiksberg Loppemarked.
Fotografierne er med stor sandsynlighed taget
af den kendte japanske fotograf Kusakabe
Kimbei i 1880'erne, da Japan stadig var nirs-
ten ubersrt af fremmede kulturer.
Albummet, som i dag findes pi Det Kongelige
Bibliotek, er en kulturhistorisk perle, der giver
et indblik i, hvordan det feuctale Japan sA ud,
fsr indflydelse udetra begyndte ar prege og
endre landet fuldstendigt.

Shogun-tidens Japan

Det japanske album indeholder 50 hindkolore-
rede fotografier, der miler ca. 9x lZ cm. (alb.
smlgn. 8/0 606) Det kgl. Bibtiorek.

Den historiske baggrund
Da Daguerres fotografiske proces blev offent-
liggjort i Paris i august 1839, bredte den sig
som en lsbeild til det meste af verden, blot
ikke til Japan. Japan var pi det tidspunkt 

''

nesten hermetisk lukket for udlandinge - og
havde vreret det i godt 200 f,r!.
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Fotografen gor sin. handel med en haflig gestus.

Det var ikke frygt for erobring udefra, der
havde fiet shogunen - Japans overste hersker
og siden 1603 alle tilhsrende Tokugawa-fami-
lien - til at isolere landet fra den w:nge ver-
den, men snarere frygt for indre fiender og for
at bevare den politiske og sociale stabilitet i
landet. Med andre ord: for at bevare magten i
Tokugawa-slagten.
En lang rekke forbud sikrede denne politik;
kristendommen, der var blevet indfort af euro-
pinerne i slutningen af 1500-tallet, blev for-
budt. I stedet opmuntrede Tokugawa-shogunen
de konfucianske ideer, der prakede nojsom-
hed, loyalitet mod ens overordnede og absolut
lydighed. Kristne blev skinselslsst forfulgt og
udryddet med metoder, der ikke stod tilbage
for den spanske inkvisition. Det var forbudt at
bygge oceangiende skibe, og enhver, der for-
lod Japan, var hjemfalden til dsdsstraf, hvis de
vovede at vende hjem igen.

Det lukkede Japan

Det japanske samfund var strengt hierarkisk
opbygget. 0verst befandt kejseren sig, dernest
kom krigsadelen bestiende af shogun, lensher-
rer og samuraier, og under dem prestestanden
og bonderne. Langere nede pi rangstigen kom
hindvarkerne samt ksbmaend og allernederst
de kastelose. Kejseren og hans familie holdt til
i den gamle kejserby Kyoto omgivet af hoffet.
Officielt var kejseren den sverste myndighed
i Japan, men i praksis levede han og hoffet
isoleret i Kyoto, helt uden politisk indflydelse
og underlagt shogunens magt. Til gengeld
blomstrede klassiske japanske kunstarter ved
hoffet; havearkitektur, drama, te-ceremoni og
arrangering af blomster.
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Samuraierne var Japans herskende klasse.
Averst stod shogunen, Japans ubestridte her-
sker. Navnet shogun betyder; "den store
feltherrer, der tugter barbarerne". Direkte
under ham stod 276 lensherrer, der hver
herskede over deres lille del af Japan. Under
dem tjente de menige samuraier. De levede
efter Bushido "Krigerens Vej ", hvis hovedtrek
var &re, selvdisciplin og fuldkommen ligegyl-
dighed overfor fysiske prorrelser. Dertil kom
ubetinget troskab og loyalitet mod deres her-
rer. De forventede at ofre deres liv for deres
lensherrer og hvis de blev besejret i kamp,
mitte de begi selvmord, seppuku. Til gengald
havde samuraierne ret til at hugge enhver ikke
samurai ned efter forgodtbefindende.
Samuraiklassen udgjorde ca. 6Vo af befolknin-
gen og de fleste af dem var veluddannede og
vant til at lede andre. Den lange isolationsperi-
ode med relativ fred og stabilitet, - der fsrtes
ingen krige fra 1625-1863, ofo man ser bort
fra bondeoprar - gav samuraierne ringe mulig-
hed for at udsve deres traditionelle funktion
som krigere. Mange af dem blev derfor i
hojere grad effektive administratorer og em-
bedsmend i Shogunatets- og lensherrernes tje-
neste. Nogle historikere mener, at det er denne
tradition for at gare tingene ordentlig og plan-
messigt og med den allerstsrste pligtfolelse,
der er hovedansvarlig for Japans hastige mo-
dernisering og nuvrrende industrielle stade.
Prestestanden udgjorde en forholdsvis lille del
af befolkningen, men pi trods deraf havde den
stor betydning som samfundsberende element.
Isrr shinto-religionen spillede en vigtig rolle.
Shinto er Japans gamle naturreligion, som
byggede pi de konfucianske ideer, ifolge
hvilke kejserfamilien blev opfattet som solgud-
indens efterkommere. Shintoismen har en
stark patriotisk tendens og dens mytologi er
identisk med Japans religiose sagnhistorie med
en tro p6,, at Japan har en serlig mission i
verden.
S hinto-religionen prakede noj somhed, loyalitet
og absolut lydighed, og var dermed med til at
underststte det bestAende samfundssystem.
Andernes vej, som shinto egentlig betyder, er
ledsaget af forfadredyrkelse og en tilbedelse af
naturen, ofte ved lokale helligdomme. I dag
finder man stadig mange japanere, der holder
disse traditioner i hevd ved ritualer og cere-
monier, der minutiost overholder de gamle
forskrifter.

Bsnderne
Bsnderne udgjorde ca. 80% af befolkningen
og var den gruppe, som hele samfundet hvile-
de pi. Til trods for deres hoje sociale status
var de i realiteten livegne og stavnsbundne. De
mitte ikke forlade jorden eller skifte erhverv,
og de boede i landsbyer, der ejedes af med-
lemmer af samuraiklassen. Denne ejendomsret
omfattede ikke blot de materielle verdier, men
ogsi alle de mennesker, der boede i landsby-
en.
Risen, der var nogleproduktionen i den feudale
skonomi, blev stadig hojere beskattet af myn-
dighederne. Selv om bsnderne forogede pro-
duktionen ved hjelp af godning, overrisling,
blev de fattigere og fattigere. Det fsrte til
utallige bondeopror, der alle blev sliet ned
med stor brutalitet.

Hflndvrerkere og handlende
Hindvarkere og handlende udgjorde en beske-
den del af det feudale japanske samfund, hvor
de enkelte familier i vid udstrekning var
selvforsynende. Felles for de handlende var
deres lave sociale status. De blev ringeagtet,
fordi de "kun" solgte og kobte andres varer
for egen vindings skyld. Nederst pi den socia-
le rangstige var de kastelsse. De udfsrte det
urene arbejde, og var beskeftiget som bodler,
garyere, slagtere og lokumstsmmere. Den dag
i dag bliver de kastelsse nedvurderet, bide
skonomisk og socialt, og jobs, der betragtes
som urene, udfsres stadig af dem.
De japanske kvinder blev gift meget unge og
indenfor de sociale rangklasser var de altid
underordnet manden. Selv i dag, hvor Japan er
udstyret med en af verdens mest avancerede
love om ksnnenes ligeberettigelse, bliver
kvinderne betragtet som en slags andenrangs-
vipsener. De klassiske sksnhedsidealer for de
japanske kvinder var rsde eller violette leber,
sorte tender - hvad der blev betragtet som
tegn pi ekstraordinar sksnhed - en hvid nak-
ke. Der var ogsi kvindelige samuraier. De
begik seppuku ved at skere halspulsiren over.

Japan tvinges til at ibne sig
Den eneste kontakt med udlandet var to smi
handelskolonier een kinesisk og een hollandsk,
der var beliggende pi en kunstig s, Deshima,
ud for Nagasaki. Den hollandske koloni, der i
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Samurai i kiole og hvidt rned de to karaheristiske sverd. Et langt til kamp og et kort til at begd
selvmord.
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Shintoprest. Shinto-religionen prel<cde nojsomhed og loyalitet og var dermed med til at underststte det
b e s t de nde s amfunds sy s t em.



Sl<omager i ferd med at fremstille de karalaeristiskc japanske sandaler.
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Skoselger. Hdndverkere
De enkelte familier var i

og handlende udgiorde kun en beskeden
vid udstrekning seluforsynende.
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del af det feudale japanske samfund.



Bonde ifort regnkappe af rishalm. Bonderne udgjorde ca. 80 Vo af befolkningen og var den gruppe,

som hele samfundet hvilede pd.



Frugtselgere. Felles for de handlende var deres lave sociale status. De blev ringeagtet, fordi de kun
solgte og kobte andres varer for deres egenfortjeneste.

Geisha i barestol, kago'en" I defornemste og rigeste kredse blev kagob&rerne udvalgt efier kropsbygning
og muskelsymmetri og de blev behandlet ligesit omhyggeligt, som de europeiske fyrster behandlede d.eres
fuldblodsheste.
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Fotografer fra Perry's el<spedition "afiager" en kurtisane 1853-54. Ukendt kunstner.

starten kun mitte besti af 11 mand, den eneste
mulighed for kontakt med Europa og den
vestlige kultur i det hele taget, japanerne
havde. Kun lidt vesterlandsk lagekunst, mili-
tarteknik, samt geografiske kundskaber sivede
gennem nileojet.
Men den 8. juli 1853 ankrede en amerikansk
flide under ledelse af kommandorkaptajn
Matthew C. Perry op udenfor Edo, det nuva-
rende Tokyo, og krevede at Japan skulle
optage diplomatiske forbindelser med USA og
ibne en af sine mange havne for handel. Hvis
ikke ville Edo blive javnet med jorden. Han
ville komme igen neste ar med en stsrre flide
og hente japanernes svar.
"De sorte skibe", som japanerne kaldte dem,
vakte enorm opsigt inde pi kysten. Eskadren
bestod ved det fsrste besog i juli 1853 af fire
skibe, hvoraf de to var dampskibe, og de fleste
japanere havde hverken set eller drsmt om
sidanne skibe. Perrys ekspedition stillede
shogunen overfor et ubehageligt dilemma. Der
var jo tale om en rystende forskel i militer
styrke.
Der var ingen tvivl om at Japan ville lide et
knusende nederlag, hvis det valgte krig. Der
var derfor ingen mulighed for at yde virkelig
rnodstand - eksemplet Kina og dets skabne i

opiumskrigen 1840-42 var ikke for opmuntren-
de - og japanerne var derfor tvunget til for-
handlingsbordet, hvis de ikke snskede at se
Japan totalt knust og landet miske ende som
koloni under en eller flere af de vestlige mag-
ter.
Perry kom igen i fetlruar 1854, denne gang
med ni skibe, og Japan mfrtte underskrive en
ydmygende traklat, der krrevede f,bningen af to
havne for amerikansk handel, en bedre be-
handling af amerikanske skibbrudne og opret-
telse af et amerikanske konsulat i den ene af
de to havne. Traktaten blev underskrevet i
marts 1854 og bl.a. opniet ved, at de ameri-
kanske forhandlere viste japanerne boger rned
billeder af, hvordan den amerikanske her hav-
de nedslagtet slet bevebnede mexikanere i den
nyligt afsluttede amerikanske aggressionskrig
imod dette land. Kort efter tiltvang England og
Zarrusland sig tilsvarende traktater, og i 1858
fremtvang amerikanerne en endnu mere vidt-
giende traktat; flere havne ibnet for handel,
ret for amerikanske statsborgere til at bo i
Edo, eksterritorialret for amerikanere bosat i
Japan, samt toldregler, der muliggjorde skono-
misk udbytning af Japan.
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Harakiri rituelt selvmord. En samurai har stukket sit svard i maven pi sig selv og en anden har fiet det
arefulde hverv at hugge hovedet af ham.
Dermed forhindres, at han giver udtryk for smerte og pe den mide sikres han en verdig dod.

Fotografiets Fremkomst
Med sig ombord havde Perry en daguerreoty-
pist ved navn Eliphalet Brown, Jr., som i
perioden 7. februar til 28. juni 1854 tog en
serie daguerreotypier, som er de aldst datere-
de fotografier optaget i Japan.
Billederne forestillede b y- og land skab s milj oer,
forskelli ge j apan ske typer sam t forhan dlin g sde-
legationerne fra henholdsvis Japan og USA.
Desverre gik alle disse billeder til ved en
brand i Philadelphia i USA, da man - efter at
ekspeditionen var vendt hjem - var ved at

overtore dem til litografier.
De aldste bevarede fotografier fra Japan er fra
slutningen af 50'erne, for selv om Japan
officielt blev flbnet i 1854, gik der flere ir
med trage forhandlinger for japanerne, skridt
for skridt, opfyldte vestmagternes krav.
Desuden var der en {endtlighed mod udlen-
dinge, som ikke mitte faerdes lengere end 30
km. ind i landet og det endda med fare for at
fi hugget hovedet af fanatiske og nationalistisk
indstillede samuraier.
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I 1861 forsogte en gruppe samuraier sigar at
udrydde hele det britiske diplomatiske korps i
Edo. Endelig var der i 1850'erne og 60'erne
en religios begrundet frygt for, at det kostede
livet eller i hvert fald en tidlig dsd at lade sig
udsatte for kameraets oje. Men efterhinden
som f,endskabet mod udlandinge aftog, blev
fotografiet opfattet fsrst med nysgerrighed og
derefter med entusiasme af japanerne.
I vesten var der stigende interesse for Osten og
dens fremmedartede kultur, og for at tilfreds-
stille denne nysgerrighed begyndte fsrst euro-
peerne og herefter japanerne at fr:emstille
albums med fotografier af japanske miljoer og
typer. De blev meget populere i den sidste del
af det nittende irhundrede og blev isar solgt

Et kobbel hunde forsoger at hindre en fotograf i sit
arbejde. I baggrunden defremmede skibe, som er anlvet
op pd reden. Tresnit 1865.

til udlandet, hvor: man var fascineret af orien-
tens fremmedartedhed. Fotografierne i disse
"Japan- Albums" var meget ofte hindkolorere-
de, opstillingerne enkle og stilen minder meget
om den man finder i japanske tresnit- og
lakarbejder.
Indholdsmassigt dekkede de mange emner fra
det feudale japanske samfund lige fra daglig-
dags begivenheder som madlavning, vask og
spisning til afbildning af forskellige arbejds-
situationer og professioner, kulturelle foreteel-
ser og ceremonier, ja nesten alle omrider af
det middelalderlige japanske samfund.
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Det importered.e kamera tages i bruy qf en.japunskfotograf. Billedet er et trrcsnit af Hoin
Ichikawa 1860 muligvis fra Yokohanta. Samling: Ishiguro.
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Felix Beato - Kusakabe Kimbai
I slutningen af 1861 offentliggjorde englende-
ren Gower, der var sekretar ved det britiske
konsulat, og i wrigt en af de overlevende fra
den ovennrvnte massakre i Fdo, en serie
kommercielle fotografier med titlen "Views of
Japan". De blev udgivet af firmaet Negretti og
Zambra i London og vakte stor sensation,
sandsynligvis de fsrste kommercielt fremstille-
de fotografier fra Japan.
En af de mest betydningsfulde europaiske
fotografer pe det tidspunkt var den italienske
krigsfotograf Felix Beato (?-1903). Han slog
sig ned i Yokohama i slutningen af 1863 og
begyndte straks pi en dybtgiende dokumenta-
tion af Japans middelalderlige samfund. Han
startede "genren med handkolorerede studie-
portretter afjapanske typer i albums, og Beato
fik derved en vidtgiende indflydelse pi al
senere kommerciel fotografi i Japan.
Beatos billeder havde ogsi en sl6.ende lighed
med de traditionelle japanske tresnit bide i
opstillingen af de portretterede og i det em-
nemessige indhold i de rekvisitter der blev
brugt, og helt frem til begyndelsen af det20.
irhundrede blev denne stil efterlignet af nes-
ten alle japanske kommercielle fotografer.
I 1877 solgte Beato sit studie til baron R. von
Stillfried, en ostrigsk adelsmand, der fortsatte
med at udvikle genren med studieportretter af
japanske typer. Hans arbejder er karakteriseret
ved en psykologisk intensitet i billederne,
fremhevet af ensfarvede, ofte sorte studiebag-
tapper og i wngt et minimum af rekvisitter.
Stillfried var den fsrste europeiske fotograf,
der gjorde udbredt brug af japanske lerlinge.
Den mest fremtradende af dem var Kusakabe
Kimbai, der sandsynligvis er ophavsmand til
billederne fra det album, der vises her.
Kusakabe Kimbai udviklede sig senere til
sammen med Ogawa Isshin - der foruden at
viDre overklassens foretrukne portratfotograf
ogsi var pioner inden for videnskabelig do-
kumentations- og kulturfotografi - at vere de
to mest fremtredende japanske fotografer i det
nittende irhundrede.
Da baron von Stillfried forlod Japan i 1885
overtog Kusakabe Kimbai ateliet i Ykohama,
og frem til 19 12 viderefsrteog perfektionerede
Kusakabe traditionen med studieportretter af
japanske "typer". Der er derfor en direkte
forbindelse mellem indholdet i Beatos, Still-
frieds og Kusakabes arbejder, der i dag ikke

blot fryder beskueren pi grund af deres fo-
tografiske- og kunstneriske kvaliteter, men
ogsi er en af de vigtigste kilder til dokumenta-
tion af et Japan, som ikke mere er .

Danmarks Fotomuseums konsulent Flemming
Berendt har for nylig fundet et tilsvarende
album, muligvis noget eldre, som kan ses pi
museet i Herning.

Den japansl<c har ogfldde tog hurtigtfotografiapparatet
i brug. Tresnit. Samling: Ishiguro.

Kildemateriale:
Fabian, Reiner and Hans-Christian Adam: Masters of
Early Travel Photography. London: Thames and
Hudson, 1983.

Iwanaga Kazuki: Japansk politik.
Lund: Studenterlitteratur. 197 4,

Laderriere, Mette, ed.: Danes in Japan 186g to l94O:
Aspects of eady Danish-Japanese contacts.
Copenhagen: Akademisk forlag. 1984.

Liitken, Bo: Hvem er japanerne?: Japans historie op til
1945. Munksgaard. 1985.

Steenstrup, Carl: Japan 1850-1980: U-landet giorde sig
selv til stormagt. Gyldendal. l9BZ.

Storry, Richard: Japans historie. Kabenhavn. Haase &
ssns forlag. 1968.

Warwick, Clark:, ed.: Japan Photographs 1g54-1905.
London. Hamish Hamilton. 1980.
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Kunne man fotografere fsr 1839?

Flemming Berendt

Den fotohistoriske periode begynder i irene op
til 1839. Vi betragter Ni6pce, Daguerre og
Talbot som fotografiens opfindere suppleret af
enkelte andre, hvis kemiske opdagelser var
medvirkende til det lykkelige resultat.
I en rakke fragmentariske artikler vil jeg be-
skrive, analysere og fortolke muligheden af, at
kunstnere, videnskabsmand og andre larde
har forsogt at fastholde det latente billede
lenge for Daguerre.
Den fsrste historie er resultatet af en studierej-
se til Hamburg og Amsterdam.

Camera obscura
Hvor og hvornir mennesket konstruerede ca-
mera obscura fortaber sig i det uvisse. Men
den larde arabiske videnskabsmand ALHA-
ZEN (965-1038) benyttede sig af camera ob-
scura til sine studier af stjernehimlen, iser sol-
formsrkelser. En begivenhed, som var et cen-
tralt punkt i den tids begrebsverden. De fsl-
gende irhundreder blev instrumentet anvendt,
dels til videnskabelig brug dels som tegnered-
skab.
400 er senere i renessancen, bliver det univer-
salgeniet Leonardo da Vinci (1452-1519), som
finder nye anvendelsesmuligheder for camera
obscura. Blandt andet konstruere og udtenker
han brugen af instrumentet ved portratmaleri.
Han kalder hjelperedskabet for "Oculus artifi-
cialis" - det kunstige oje!
Pi dette tidspunkt ved udgangen af det 1500
irhundrede begynder vor fsrste besynderlige
skildring.

Holland var pi den tid ved at blive en magt-
fuld nation, hvis handel og ekspansion bredte
sig til store dele af den kendte verden. Byen
Amsterdam var midtpunktet i denne verden.
Pe malerkunstens omride var man fsrende.
Kun stmaleren Johannes Torrentiu s ( 1 5 8 9 - L 64 4)
var en af disse.

Johannes Torrentius (1 589-1 644).
Var han pd sporet af 'fotografiet" ?

Efter en grundig uddannelse i malerkunstens
grundregler bosatter Torrentius sig i byen
Haarlem. Da han ikke tilhsrte eliten af samti-
dens kunstmalere, mi han ernare sig ved spe-
cielt at dyrke genren interior, stilleben samt
frivole nogenbilleder.
Pe museerne i Amsterdam og Haarlem har
man bevaret en del af hans stsrre og bedste ar-
bejder, isar de frivole billeder. Imidlertid er
der to ting, som gor Johannes Torrentius inter-
essant i fotohistorisk sammenheng. Han be-
skaftigede sig nemlig med alkymi. Vi kender
intet til hans lerdom pi omridet eller de for-
s6E, han mitte have gjort, men det har ikke
varet helt uden betydning, idet de hollandske
myndigheder i t627 arresterer kunstmaleren.
Man anklager ham for gudsbespottelse og trol-
domskunster, og han idsmmes en dsdsstraf,
som han dog undgir ved at lade sig underkaste
legemlig tortur, hvorunder han tilstir sin
brode.
Det er her historien begynder at blive interes-
sant. Hvad er det han arbejder med? Hvad er
det for en kemi, han har "fremtryllet", nir han
udtaler disse ord:
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Athanasius Kircher's camera obscura uden linse anno I&6.
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"Jeg maler ikke ved hjelp af et staffeli og be-
nytter ikke pensler. MIT billede ligger fladt
trd, det er ikke mig, som maler pi det, men
jeg anvender en anden videnskab dertil. Der
passerer en sod, musikalsk lyd hen over larre-
det, som var det en bisvarm der svavede hen-
over".

Et andet sted hedder det:

"Jeg maler med andre fanrer og benytter dem
anderledes end andre malere. Ved farveblan-
dingen opstir der en susende lyd, der ophorer
nir farverne sidder fast".
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Hvad var det for en "susende lyd" - kunstma-
leren beskriver?
Kunne det tenkes at vere en kemisk reaktion?
Har han forsogt med at fastholde det latente
billede i camera obscura?
I fortegnelsen over hans maleriproduktion ser
man, at alle interisr og stillebenbilleder er
sm6., ca. 6x7,5 tomme. Det lykkedes mig ikke
at finde et eneste af disse billeder (fotografier)
- alle er de tilsyneladende giet tabt. Eller har
fikseringen ikke varet holdbar?
Miske var Johannes Torrentius 2W er fsr
franskmanden Louis Daguerre. Uvisheden vil
nage os indtil et bevis bliver fundet. Et lille
hollandsk billede 6x7,5 tomme stort.

Times lOpkt
Litterahr:
Bredius Abraham: Der gottlose Maler Johannes Torren-
tius. Ein hetznr- und herenprozes des siebzehnten
Jahrhunderts.

Steur A.G. Vander: Johannes Torrentius.
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Bertel Thorvaldsen
Et helplade-daguerreotypi fra 1840?

Flemming Berendt

Et daguerreotypi dannes som bekendt pi en
forsslvet kobberplade. Da bide sslv og kobber
var kostbare materialer, blev de fleste daguer-
reotypier fremstillet relativt smir. De alminde-
ligste formater var Il4 plade (70x550 mm),
ll6 plade 80x70 mm eller Ll3 plade (160x120
mm) - mindre end 10 helpladedaguerreotypier
(2I5x165 mm) er kendte i Danmark.
En af de mest usedvanlige helpladeoptagelser
i Danmark er af billedhuggeren Bertel Thor-
valdsen (1770-1844) fra 1840 eller 1843. Der
har i perioder varet forsket intenst uden dog at
noget endegyldigt bevis for den rette datering
er fremlagt. De fotohistoriske kendsgerninger
og de mere spekulative gatterier er der nu i
150 aret for Thorvaldsens dsd en god lejlighed
til at fremdrage.

Neubourgs helpladeoptagelse

Pi Thorvaldsens Museum i Ksbenhavn opbe-
vares det omtalte helplade-daguerreotypi af
Bertel Thorvaldsen. Billedet er nonteret bag
glas, 24,6x30,2 cfr, med lysmil I5,6x21,2
cffi, anbragt i en sort skindbetrukket eske.
Billedet er sandsynligvis ikke guldtonet, og
bagsiden har folgende piskrift:

Portrait d'aprds
Nature

du Cdl6bre Sculpture
Thorvaldsen 1840

Nederst er anfsrt med anden handskrift:

1840 Neubourg.

Skriften er den samme som pi to andre ksben-
havnske byprospekter optaget af den franske
daguerreotypist Charles Neubourg, lnen intet
reelt bevis er endnu fundet. I museets irsberet-
ning fra l9I7 beskrives daguerreotypiet med
folgende ord:

'Thorvaldsen er beskertiget med at optegne
Kompositionen til et Basrelief, der var en Ga-
ve til Baronesse Stampe paa hendes Fsdsels-
dag i 1840: Diana som staaende for Jupiters
Trone udbeder sig at maatte forblive Mo og
hellige sig Jagtlivet. Som det eneste elcsisteren-
de Portrat af Thorvaldsen og som en af foto-
grafiens eldste, maaske den aller eldste dan-
ske Inkunabel, har Daguerreotypiet sin store
interesse, derforoges yderligere derved, at det
afviger berydeligt fra de traditionelle Fremstil-
linger af den danske Billedhugger. Thorvald-
sen blev paa sine gamle Dage i Reglen enten
aJbildet som en olympisk Jupiter eller som en
bredt smilende Bedstefar.
Daguerreotypiet minder derimod om en Udta-
lelse i Kestners Romische Studien: "Thorvald-
sen blev Aar for Aar smukkere og i de sidste
Aar fik hans storladne Skikkelse med den mreg-
tige Solvmanke merkeligt nok mer og mer Ka-
rakteren af en Love, medens den fine Nnse-
spids i Forbirdelse med de klare lysebha Aj-
nes gennemborende Blik samtidig bragte Ornen
i Erindring".

Hvem var Neubourg?

Franskmanden Aymand-Charles-Th6odore
Neubourg (1795 - ca.1866) var den fsrste
udenlandske fotograf, der daguerreotypierede
i Danmark. Han betegnede sig selv som han-
delsagent med arlige sommerrejser fra Paris
via Lribeck til Ksbenhavn. Naste mil var
Stockholm, enten over Malmo eller Goteborg.
Den svenske handelspartner var det store kend-
te engrosfirma C.F. Bohnstedt, som bl.a. im-
porterede vin og sydfrugter fra middelhavslan-
dene. Aymand Neubourgs rejse til Norden i
foraret 1840 har i denne sammenheng en s&r-
lig fotohistorisk interesse.
Den geschaftige handelsmand havde mange
jern i ilden. Efter eget udsagn kontaktede han
i 1839 fotografmester Louis Daguerre, hos
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"Eglise de la Marine a Stocldrolm" var telaten til Neubourgs prospeh af den svenske hovedstad.
Daguerreotypiet blev stul<kct af Fizeaus medarbejder Johan Hurlimann til bogen "Excursions

Daguerriennes ' vol' 1 ' pl'54' 1841'1844' 
barns: Dct kst. Bibtrotck

hvem han fik undervisning i brugen af et da-
g uerreotypikamera. Hos pari seroptikeren Lere-
bourg ksbte han et komplet apparatur til den
nette sum af ca. 300 franc lig med ca. 15.000
kroner i dagens priser.
Med sin ny titel "daguerreotypist" rejste han
fra Ltibeck den 25. juli 1840 med dampskibet
Malmo. Om bord pi skibet befandt sig yderli-
gere nogl,e handelsrejsende, tre hindverks-
svende og en gardist, som det fremgir af
"Adresseavisen". Desuden medbragte han et
komplet daguerreotypiudstyr til brug pi rejsen.
Hensigten var at udstille og selge de optagne
daguerreotypier i byerne, han besogte.

Udstilling i Stockholm

I det stockholmske Aftonbladet for den 10. og
15. september meddeles det, at man mellem
kl. 8-12phadressen Stadssmedjegatan 5 (firma
Bohnstedt) kan se og Isbe udstillede daguer-
reotypier, samt modtage undervisning i den fo-
tografiske kunst mod betaling.

Den 21 . september 1840 vender den initiativri-
ge daguerreotypist Neubourg tilbage til Paris.
Et svensk damebekendtskab fristede imidlertid
over evne, og Aymand Neubourg vendte regel-
massigt hver sommer tilbage til Stockholm,
hvor han til sidst bosatte og giftede sig - hvor-
efter han endrede sit navn til Nubourig, en
forsvenskning af sit familienavn. I 1865 eller
1866 dsr han ca. 70 ar gammel.

Neubourgs optagelser

Man har kendskab til to eller tre af daguerreo-
typist Neubourgs optagelser. Under sit besog
i Ksbenhavn fra 25. juli til den 13. august
1840 "aftog" Neubourg to prospekter; det ene
af Gl. Strand, det andet af Slotspladsen set
imod Bsrsen (1). Pe et vist tidspunkt ejedes de
af direktsr Albin Rossval, udgiveren af "Foto-
grafisk Tidsskrift". Rossval skankede i 1890'-
erne begge billeder til Ksbenhavns Ridhusbib-
liotek, som senere deponerede dem pi Koben-
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Neubourgs smulcl<e prospelo
endnu foran Assistenshuset.
Bymuseum.

af Gammel Strand.
I forgrunden den

Vejerboden og Pramlaugets kontorbygning Id
hollqndsk inspirerede hojbro. Samling: Kbh.

Borsen var et yndet motiv i 1840'erne. De udenlanskefragtskibe ved kajen, "De seks sostre" i baggrunden
samt Frelsers Kirkes spir var et oplagt motiv for daguerreotypisten Neubourg.
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Klndt i sin arbejdskittel stdr Bertel ThorvaWsen med ryggen mod den vedbendkl"edte mur (pd I,{yso?). De
sammenknebne ojne og den svage uskarphed indikerer en elcsponeringstid pd 7-10 minutter (1840) eller
2-5 minutter (1843). tunting: rhorvatdsens Mutewn

havns Bymuseum. Det tredie daguerreotypi,
som Neubourg kan have "aftaget" i den danske
hovedstad er dog det mest interessante.

Med Neubours veludviklede forretningssans
var den nyligt hjemvendte 70-irige verdensbe-
romte billedhugger Bertel Thorvaldsen et op-
lagt fotografisk emne. Aymand Neubourg kan
have aftalt et tidspunkt omkring den fsrste au-
gust 1840 for en "aftagelse". Stedet var oplagt,
uden for Thorvaldsens nyindrettede atelier i
den sydlige ende af Charlottenborgs gird pi
Kongens Nytorv (1). Sagkyndige mener dog at
vinduesfaget til venstre i billedet ikke er den
type, som findes pir Charlottenborg. Hermed
opstir muligheden for, at det er optaget pi
godset Nyso ved Presta, hvor Thorvaldsens
velynder Christine Stampe havde bolig. Opta-
gelsestidspunktet vil i si fald v&re efter Thor-
valdsens sidste rejse til Italien - altsi 1843 -

iffet fsr hans dsdl
Den statelige billedhugger har taget opstilling
ved siden af et basrelief: "Diana og Jupiter",
som han havde givet baronesse Stampe r fsd-
selsdagsgave den 26. april 1840.

Daguerreotypiet
Den aldrende billedhugger er gengivet spejl-
vendt, med en nesten levende menneskelig-
hed, som er ganske usedvanligt for et daguer-
reotypi, hvis det virkeligt er "aftaget" si tidligt
som i 1840.

Pe bi[edet ser vi Bertel Thorvaldsen med ven-
stre hin d gore den specielt italienske gestus til
afsvargelse af onde ojne. Skulle det virkeligt
v:ere muligt, at den store billedhu1ger, som
har genskabt alverdens guder og mennesker,
var mistroisk over for den ny teknik, som
Neubourg helt sikkert har forklaret Thorvald-
sen alt om - at blive "aftaget" pi et daguerreo-
typi?
Kunne det tankes at "fingerplaceringen" gan-
ske simpelt skyldes Depeyfren's konfraktur,
som er hyppig hos eldre mend, isrr ved 4-5
finger, og diabetes patienter? Eller simpelt gigt
efter de mange irs arbejde med marmor?
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Litografifra 1846. Museet blev dbnet 1848. MqlerenJorgen Sonnehavde endnu il<ke udstyretfacaden
med sin beromte frise af Thorval.dsens hjeml<omst fra Rom med alle sine kunstverker som en gave til
sinfodeby. Frisen blev malet 1846-48. Det kgl. Bibliotek.

Johannes Jdeger
Lykkeligvis kan vi i dag glede os over det
smukke billede, hvilket vi kan takke den sven-
ske hoffotograf Johannes Jiegers efterko m mere
for.
Johannes Jiieger fra Berlin slog sig i 1858 ned
i Sverige og blev en succesrig fotograf. Han
erhvervede helpladedaguerreotypiet for 1.000
mark, men i 1890 rejste han tilbage til Tysk-
land, hvor det desvierre gik darlig for hans
fotografiske virksomhed. L894 kom han igen
til Stockiiolm i anledning af en fotografisk
udstilling i Industripaladset fra 3.-18. novem-
ber. Han rnedbragte billedet og viste det frem
for tidens fsrende fotografer. Fotograf Fre-
derik Riise (1863-1933) linte billedet og fo-
reviste det i Dansk Fotografisk Forening pi et
msde den 30. november samme ir. Riise for-
sogte at formidle en handel med Thorvaldsens
Museum, men da Johannes Jieger forlangte
3.000 kroner for billedet, blev hancllen afvist.
Jileger fik daguerreotypiet med retur og havde
det indtil sin dsd i 1908.
Hans niece Emma Mostroph Friedenau fra
Berlin tilbsd nu Thorvaldsens Museum daguer-
reotypiet for den samme pris, som Johannes

Jiieger oprindelig havde givet - og billedet blev
hermed erhvervet i 1909.

NOTER:

1. Objektiv nr. 45 s. 33 og 36.

2. Afdsde mag. art. Bjorn Ochsner fra Det kgl. Biblio-
tek har over for mig tilkendegivet, at stedet hverken
synes at vere Charlottenborg eller Nyso gods.

LITTERATUR:
Adresseavisen: 27 .7. 1 840
Nyare Helsingborg-Posten: 15. 8. 1 840.
Aftonbladet, Stockholm: 10.9 og 15.9.1840.
Beretning fra Dansk fotografisk Forening, VIII, 1894,
s.  218f.  ,220,229t.
Polit iken: 7.12.1894.
F. Hendriksen: Menn. (Aarsberet.), I, 1917, s.396-97.
Thorvaldsens Museum Aarsberetning t9L7 .
N.T.f .F.  Vl ,  1922, s.1-5.
N.T . f .F .  X ,  1926,  s .81-82  og  114-115.
D.f.T. XLIV, 1922, s. 2ff.
Robert Meyer: History of Photography, Jan. 1978,
p.85-87.
Bjarn Ochsner: Fotografer i og fra Danmark til og med
hr 1920. Kbh. 1986.
Louis E. Grandjean og Albert Fabritius: Den lille
portrretkunst. Gyldendal 1949.
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Set fra

Henrik Dupont

Bogen indehoider en kort historisk oversigt omkring luft-
fotograflet i Danmark og en biografi om Viggo Sylvest
Jensen og hans etablering af Sylvest Jensens Lutlfoto. Sel-
ve Sylvest Jensens samling omtaies mere dybtgiende i en
artikel af Arne Andersen, hvori der gives en beskrivelse
af de mange forskellige delsamlinger, dels deres omfang
historisk dels de forskellige karakteristika og samlingens
udbredelse indenfor Danmark. Der gsres endvidere rede
for de forskellige tilgange til samlingerne, si.rledes at man
kan ft et indtryk af mulighederne for at f,rnde et billede fra
sin egen hjemstavn. I dette afsnit omtales ligeiedes kon-
kurrerende tirmaer, hvis samlinger ogsi er i bibliotekets
eje.
Et afsnit af tidligere overinspektsr ved Frilandsmuseet Pe-
ter Michelsen, fortelles om hvorfor det si sidan ud, byg-
geskikken omkring de danske girde, deis forskellige regio-
nale karakteristika dels en mere historisk udvikling af
gardtyperne. Derudover kommer Peter Micheisen ind pi,
hvad der i ovrigt kan laeses af luttfotografierne.
I hovedkapitlet har museumsinspektor Mette Skougaard og
arkitekt Jesper Herbert Nielsen udvalgt en rekke girde fra
forskellige egne af landet og folger via luttfotografierne
disse girdes udvikling over en knap 50-arig periode, for
derved at belyse andringer i sivel gardenes byggestil som
i funktionerne indenfor sivel gard som tilhsrende arealer.
Til dette brug er Sylvest Jensens samling enestiende, selv
om billederne ikke er taget med dette for oje, men snarere
for at give den enkelte gardejer en mulighed for at pynte

luften
danske bondegArd.Sylvest Jensenog den

Med udgangspunkt i artiklen "BALLON TRIP 1890!" objektiv nr.
33 (f 985) side 26136 har forskningsbibtiotekar, cand. scient. Hen-
rik Dupont og cand. mag. Arne S. Andersen fra Det kgl. Bibliotek
nl.fl. udgivet en bog med ovenn&vnte titel i anledning af biblio-
tekets 2fi) frrs jubilreum som offenttigt nationat bibliotek. Bogen er
et vresentligt bidrag til beskrivelsen af et kapitel i dansk fotohisto-
rie.

sine stuer og vise sin ejendom frem. Ved dels at folge gir-
dene pi fotografierne, dels at bruge andre kildematerialer,
bl.a. mange samtaler med nuvarende ejere af g6,rdene, er
det lykkedes at skrive en sp:pnende udviklingshistorie om-
kring en periode med meget store omvaltninger inden for
dansk landbrug. Bogen vil forhAbentlig inspirere til yderli-
gere anvendelse af de enorme kildevardier, der ligger i
disse billeder.

Luftfotografierne i Det kgl. Biblioteks Billedsamling erad-
skilt i en sarlig Luftfotosektion, der for tiden befinder sig
i magasiner i Havnegade, men fir bedre placering ni.r de
nye lokaler i Havnefronten tages i brug i 1996. Biblioteket
har lige siden 1913 ksbt eller har fiet luftfotografier til sin
samling, hvormed Billedsamlingen rider over et meget im-
ponerende udsnit af de billeder der overhovedet er taget
fra luften over Danmark. Dette gelder lige fra de fsrste
bevarede ballonoptaglser i 1890, til de nyeste overflyvnin-
ger af landet i 1:25000 fra 1988.
I-angt de fleste billeder har vi i sivel negativ som positiv,
samlingerne omfatter sivel optagelser taget skrit, fld
henblik pi illustration, som optageiser taget som lodbille-
der med det primaere formi.il at anvende dem ved kortpro-
duktion og kortrevidering. Biblioteket modtog i 1960'erne
en rakke mindre samlinger, udover de enkelte billeder,
der i perioden fra 1913 var indkommet til atdeiingen. En
reekke mindre firmaer mitte i midten af 1960 erne ophore
med luftfotografering og deres samlinger af positiver og
negativer blev reddet, ved at biblioteket enten overtog el-
ler ksbte for en symbolsk betaling. Kun en mindre del af

;s
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Gipsy Moth flyvemaskinen med hvilken Viggo Sylvest Jensen (1910-1959) indledte sin karriere indenforden private luftfart. Til venstre v.s.J. og hans svoger luftfotograf Evald Bech Holtz. Samling: Det kglBibliotek.

disse samlinger blev i fsrste omgang optaget i samlinger-
ne, formodentlig pga. ressourcemangel. De fleste af biile-
derne kom i magasin, uden muiighed for at kunne bruges
af publikum, idet disse ikke blev omtalt i publikationer. I
starten af 1980 modtog afdelingen de historiske billeder
fra Geodedsk Institut og herefter blev der gion noget me-
re reklame for samlingen af lutlfotografier. der hurtigt vis-
te sig at blive meget efterspurgte. De blev straks anvendt
af lokalhistorisk interesserede, de blev anvendt i forbindel-
se med skelsager og andre tvister omknng huse og grun-
des tidligere udseende, og endelig blev de anvendt i efter-
sogningen af forurenede grunde. Den store interesse om-
kring forurening farte til, at anvendelse af luftfoto blev en
af mulighederne, dels kunne lodbilleder fortalle om spor
i terrenet, dels kunne skrioptagelser at sAvel byer som en-
kelte fabrikker, fortaile mere detailleret eller give spor ar
gi videre etler. Det var i fsrste omgang de histonske op-
tagelser fra Geodatisk Institut, og samlingerne efter Aero-
Expres og Nowica, der kunne anvendes. Alborg og Oden-
se luttfoto var i srsrre udstraekning billeder af enkeite gar-
de. Da biblioteker i 1989 blev tilbudt den absolut srsrsre
samling i landet, nemiig Sylvest Jensens Lufifotosamling,
var der ikke wivl om vores interesse, idet denne samling
vil supplere og kraftigr udvide vore wrige samlinger af
luftfotograf-rer. Det lykkedes at erhverve samlingen, der
dog var sA kostbar, at samlingen mitte drives efter regler-
ne om indtagtsdakket virksomhed, hvis den skulle tbn-
satte: der var ikke ressourcer til at tbroge den aimindeiige
samiing med si mange billeder som de ca, 2,5 mill. en-
heder udgjorde. Siden i990 har lutlfotografierne derfor
udgjort en sarlig sektion indentbr Billedsamlingen. med
andre regler for beniing mm. end den ovrige samling.

Det er enestAende, at det er lykkedes at samle en si for-
holdsvis komplet samling af biileder indenfor et omride.
I de fleste andre lande er biilederne enten stet ikke opaget
eller er blevet spredt pi mange fbrskeilige samlinger, og
i endnu flere tilfalde er samlingerne destrueret. Det er
dog ikke problemlost at passe si store samlinger; vi stir
over for store problemer, negativer af nitrat, der er sivel
brandfarlige som meget let nedbrydelige, og de mange bil-
leder er dyre at hfurdtere, idet der naturiigvis ikke er sam-
me eftersporgsel som etter heit nye biileder.
Billedsamlingen er en blanding af museum, arkiv og bil-
ledbureau, rled alle de forpligtelser det medf'srer at bevare
en del af landets visuelle kulturarv.

Publikationen blev Kort- og Billedafdelingens bidrag til ju-
bileumspublikationerne i jubiiaumsd,ret. Bogen blev pro-
duceret i et samarbejde med Landbohistorisk Selskab ved
lektor Claus Bjorn, der fungerede som redaktsr pi bogen
ved at indsamie den fem tbrfatteres indlag, lese korrektur
og ordne de praktiske sider af bogproduktionen. Fra Der
kgl. Bibliotek medvirkede endvidere bibliotekskonsuient
Marianne Alenius ved bogtilretteleggelsen samt Jesper
Herbert Nielsen. Pi november-modet skai vi treffe to af
torfatterne til bogen og i december nummeret af objekriv
vil cand. mag., Arne S. Andersen beskrive Sylvest Jen-
sens Luftfotos spandende historie.

124 sidet indb. Ca. 69 fotografier og kort. Udgivet af
det kgl. Bibliotek og Landbohistorisk Serskab tggz.
ISBN 87-7526-133-2. Kr. 188.-.
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Hugo Matthiessens Ksge
r oktober 19 14
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Brogade 16.

Borgmester Hans Christensens dobbeltgdrd opfort 1636.

Koge anno l9l4

Hugo Matthiessen skrev om Brogade, at den
blev meget odelagt ved den "forfardelige Ilde-
brand som i Juni 1633 rasede over det gamle
Koge". Efter branden opfortes i 1636 af borg-
mester Hans Christensen (1646-1657) Brogade
16. Da fotografiet blev optaget havde ksbmand
Frrtz Lander haft sin forretning i fem ir, des-
uden var der Koge Blomsterforretning og i
garden oldepot for Carlsberg. Den gamle gard
er et af byens mest interessante bindingsvark-
huse.
Den smukke bog kan stadig ksbes og er rige-
ligt pengene vard!

Ida Haugsted:
Hugo Matthiessens Koge oktober 1914.
Format: 20,5x20,5 cm. 108 sider. Stift bind. Forlaget
Hikuin 1993. kr. 148,-. ISBN 87-87270-60-9.

Henning Goldbak: En beduin ved navn Gustave. Tre es-
says om orientalismen i Baudelaires og Flauberts tids-
alder. (Museum Tusculanums Forlag , ILZ s., kr. 140,-).

Fotografier fra Nilen
Fra 1849-51 var forfatteren Gustave Flaubert
pi rejse bl.a. til .{gypten med fotografvennen
Maxime du Camp hvis enestiende fotografiske
verk har veret omtalt i Objektiv nr. 5511991.
Gustave Flaubert kedede sig gudsjammerligt -
kun de sporadiske oplevelser af krig, vold og
pest kunne rive forfatteren vak fra sin ynd-
lingslesning: kriminalromaner. Dog kunne et
besag hos kurtisanen Kutcuk Hanem fi hans
lemmer pi fode!
Maxime du Camp nod til gengeld rejsen og
optog en rekke enestiende prospekter af forti-
dens mange gravtempler m.m. Et udvalg af
optagelserne er nydeligt gengivet.
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Sdledes kunne man selufolgelig godt overlade ungen til sig selv - tajre ham
som en lenkehund. Peter EWt ville selvsagt appellere til de bedre folelser -

omlving dr 190O gjorde man det ikke forgeves. DR's arkiv.
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flerrnan Bang er i byen

Det er beundringsverdigt hvad reportagefoto-
grafen kunne fastholde af tidens and og stem-
ning ved hjelp af "primitive" kameraer - be-
svarlige, tunge, klodsede og langsomme som
de var. Researchteam pi Fogtdals forlag er
"srne" til at finde det rette billede som giver
dekning for teksten.
Vi er niet til irhundredskiftet. To fotografier
overskygger de mange. Det havde IKKE veret
bsrnenes irhundrede. Peter Sabroe, A.C. Me-
yer og Michael Henriues, grundlaggeren af
Bsrnenes Kontor satte fokus pi bornesagen.

Peter Elfelt bidrog beskedent med en serie fo-
tografier - her billedet af det tojrede barn fra
Helsinge, en nabo til "Nellerodmanden".
Alborgfotografen Heinrich Tonnies uforglem-
melige sceneoptagelse i Hindverkerforenin-
gens lokaler i Alborg. Et eminent intuitivt blik
af fremstillingen af natten, da Dannevirke blev
rsmmet i 1864, fra romanen Tine. Illustreret
Tidende er et billedhefte som Broby Johansen
villet have elsket. Bestillingstelefonen er 33 15
86 86.
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Et farvel
r og en tak!

Afgdende mus eumsleder S i gfred Lsvs t ad.

Flemming Berendt

MUSEUMSLEDEREN Sigfred Izvstads an-
settelse i 1984 er et fornemt udtryk for, at det
IKKE er langden af ens livsindsats, som er af-
gorende. Da Sigfreds biografi og museets op-
bygning samt indvielse i august 1984 er be-
skrevet ved flere lejligheder i Objektiv, skal
vor hyldest koncentrerer sig om hans personli-
ge betydning for Dansk Fotohistorisk Selskab
helt tilbage til dets stiftelse i 1975, hvor han
var blandt de fsrste medlemmer.

SAMLEREN Sigfred LCIrstad's interesse, evne
og milbevidste indsamling af fotografika, ikke
mindst utensilier og efemera gennem mere end
35 ar har fiet en uvurderlig betydning for Ob-
jektiv, det fsrste fotohistoriske tidsskrift i Dan-
mark.
Det er bl.a. de oversete, ydmyge og tilsynela-
dende vardilsse fotografiske ting hans samler-
mani har indfanget og dermed givet forskeren
de smibrikker, hvoraf fotohistorien bliver in-
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At udfore sine pligter som museumsleder indeberer
alsidige situationer!

teressant og fir bredere betydning.
Som fotohistoriker og redaktsr af Objektiv har
Sigfred's altid velvillige bidrag af dokumenta-
risk materiale, samt ibenhjertige og imsde-
kommende vasen veret en vedvarende inspira-
tionskilde i arbejdet pi ar skabe et tidsskrift
hvorom nu afdsde fsrstebibliotekar ved Det
kgl. Biblioteks Kort- og Biltedafdeling mag.
art Bjorn Ochsner sagde: "samarbejdet mellem
D.F. og D.F.S. vil skabe respekt omkring
dansk fotohistorie".

REGISTRANTEN pi Danmarks Fotomuseum
har sorget for, at dets magasiner er registreret,
bibliotekets reoler fyldte og indeholder grund-
laget for en fotohistorisk forskning i tiden
fremover.
Forhibentligt vil Sigfred Larrstad i de kom-
mende ar berige os med artikler om dansk fo-
tohistorie, biografier om pionererne samt anek-
dotiske erindringer fra sit eget liv med fotogra-
fika. Derfor skal der pi dagen ikke blot lyde
en TAK for, hvad du har betydet for vore
medlemmer, men ogsi snsket om mange akti-
ve ir.
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Et goddag - og
lykke

Bestyrelsen for Danmarks Fotomuseum skulle
nesten 30 ansogninger igennem, for man kun-
ne udvalge den ny leder for Danmarks Foto-
museum. Det blev den 37 irige Bjarne Meld-
gaard, bestyrelsesmedlem i "Danmarks Foto-
museums Venner" samt mangearigt medlem af
Dansk Fotohistorisk Selskab.

Danmarks Fotomuseums nyerhvervede H.W. Bissen skulptur
med fotografierne" Foto: sis;fted r.ovstad

Bjarne er udlert hos ASK Foto i Herning.
Mange husker ham som en venlig, dygtig, ini-
tiativrig og kyndig salger. En yderligere dyg-
tiggorelse var helt naturlig, og efterhinden
blev det til en merkonomeksamen i markedsfs-
ring. Hans naste arbejdsplads blev i reklame-
branchen, bl.a. hos PEf-gruppen og Rosendal
Reklame/Marketing. Det blev ogsi til en vide-
reudbygning af de fototekniske faerdigheder
hos Studio I-2 og Gunnar Merrild Fotografi.
Bjarne Meldgaard har sidelsbende, inspireret
af vort blad Objektiv, fiet en voksende interes-
se og indsigt i fotohistorien. Det bliver sarlig
hans evner i markedsforing og diplomatisk tak-
tik som forhibentligt vII fore, ikke alene til et
storre besogstal, men ogsi en bredere udad-
vendt politik. Af gode grunde har Sigfred Lw-
stad i sine "regeringser" mittet koncentrerer
sig om museets opbygning, registrering m.m.
Forhibentligt vil der i lsbet af efteriret vere
frrdigudarbejdet planer for de kommende ir.
Bjarne fir brug for mange hander,lonnede el-
ler ulsnnede - et museum af denne storrelse
kan UMULIGT drives som et one-man show.
Vi snsker held og lykke med stillingen.

ril !

h
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Tiltrddte museumsleder Bj arne Melgaard.
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Flemming Berendt

I sol, sommer, og 30 graders varme fejrede
Herning med virkelig bravur museets l0 irs
jubileum. De ca. 150 gaster blev modtaget af
en flagal16, som viste vej om bag museet, hvor
Herning Byrid, dvs. skole- og kulturudvalget
havde opstillet ibne telte pi en skyggefuld
plet, her kunne gasterne sli sig ned efterhim-
den, som de ankom.
Klokken 14:00 bsd museumsbestyrelsens for-
mand Hugo E. Madsen borgmester Hilmar
Sslund og frue, Sigfred Lovstad, Bjarne Meld-
gaard samt wrige gester velkommen. Borg-
mesteren fik ordet, der pi engelsk bsd et
dame- og mandskor fra Canada velkommen.
Koret indledte festlighederne med tre canadi-
ske sange, sluttende med Happy Birthday to
you - alle istemte. Borgmesteren takkede pi
byens vegne og overrakte en mindegave til di-
rigenten.

Hugo E. Madsen

Ceremonimester Hugo E. mente, at sulten, og
iser tarsten, havde meldt sig hos forsamlin-
gefl, hvorfor han bod dem velkommen til de
festopdekkede borde. En meget lakker og
sommerlig menu blev nu serveret ved et tag-
selv bord. Vand, oI, og vin ad libitum - afslut-
tende med kaffe og smibag.

Arrangorerne omdelte derefter en fellessang:
"Museumshymne 1924-L984-1994", pi melo-
dien: "Jeg vil si gerne eje et fotografi af dig",
skrevet af Erik Stor6l i Herning. Sunget forste
gang ved museets indvielse i 1984. Intet oje
var tsrt!
Dagens hovedtaler fik nu ordet. Borgmestg
Hilmar Sslund fremhavede i sin tale den store
indsats, der fra alle sider var giort, for at
museet kunne blive en realitet for 10 ir siden.
Sigfred Lsvstad blev takket for hans storsind
og koiossale arbejde. Museets ny leder, Bjarne
Meldgaard, blev snsket tillykke med sin nye
stilling med hib om fortsat fremgang for mu-
seet. Tiden var nu moden til et musikalsk
intermezzo. Sonate i H-mol af Scarlatti blev
smukt spillet af Bjarne Meldgaard's frue
Frauke Meldgaard - yderligere blev en klari-
netpolka fremfort af fruen og Dorthe Gade.

Borgmester Hilmar Solund.

Neste taler var tidligere formand for Museets
Venneforening Jens P. Jensen fra l{olstebro,
som i ordrige vendinger spandt en historie pi
fortid og nutid, hvorefter han overrakte fsdse-
laren en computer med lrilsen fra Kodak a/s,
Gabs A/S, Danmarks Fotohandlerforerring og
Danigefta A/S, og Danmarks Fotomuseums

50



Venner. Forsamlingen udribte et trefoldigt
hurra. Neste hyldesttaler va,r Dansk Foto-
historisk Selskabs formand Tune Laug, som
takkede Sigfred I-wrstad for, hvad han og
museet havde betydet for vort selskab. Tune
beskrev samleren i to kategorier I & II - den
fsrste samler for sig selv, den anden samler
for at give almenheden frugterne af sin sam-
lermani. Sigfred tilhsrer kategori Il.
Tune Laug og redaktsr Flemming Berendt,
som kort beskrev gaverne, overrakte nu med-
lemmernes jubilaumsgaver. Selskabets bestod
af fire billeder, de tre med relation til dansk
fotohistories tidlige periode: tre litografier,
henholdsvis af Christian d. VI[, H.C. Zrsted
og en ukendt mandsperson. Desuden et litogra-
fi af Bsrsen i Paris efter et daguerreotypi. Tu-
ne Laug overrakte en personlig gave, et foto-
grafisk menukort - trykt pn silke fra 1885.
Sven-Olov Sundin fra fotomuseet i Osby skan-
kede en kopi af "Photographisk Haandbog" af
C. Pill fra 1861. Kameraspecialisten pi Frede-
rikssundsvej overdrog et gammelt filmfremvi-
serapparat. Ole Schelde et specielt dia/film
proj ektion sapparat. Flemming Berendt skenke-
de et tidligt kvindestudie fotograferet af Peter
Elfelt, tillige med en samling breve fra hoffo-
tografen. Til sidst modtog Sigfred Lsrrstad fra
D.F.S.'s medlemmer, i anledning af 70 irs
dagen, to bambusstole med tilhsrende rundt
bord.

Som repr:Esentant for naboen, Herning Muse-
um og Nationalmuseet, fik museumsdirektsr
Ulla Thyring ordet. Hun takkede Sigfred I.s\r-
stad for det store arbejde - specielt den profes-
sionelle mide, hvorpi museet var opbygget,
ikke mindst de deponerede effekter fra Natio-
nalmuseet. Et tillykke med 70 irs dagen samt
overrakftelse af en flaske og to glas. Ulla
Thyring afsluttede med et trefoldigt hurra.
Fotograf Niels Anders Ssfelde rettede ogsi en
tak i anledning af 10 irs dagen samt fodsels-
dagen, samtidigt fik museet overrakt en meget
sjalden fotohistorisk receptbog, som havde til-
hsrt hans oldefar.
En tidligere ansat, Birgit Kjar fik ordet. Hvad
andre ikke havde fiet sagt, blev nu med be-
stemt rsst fremfsrt. Birgit berettede, fremha-
vede og klargjorde i utvetydige vendinger det
bydende nsdvendige i, at Danmarks Fotomuse-
um tar tildelt nogle bevillinger til mere perso-
nale, hvis museets intentioner skal virkeliggo-

res. Afslutningsvis takkede Birgit for den tid
hun havde arbejdet pi museet og onskede det
al mulig fremgang"
Til sidst takkede Erik Schrsder, nuvarende
ansat medhjelper, for hvad det arbejde, han
havde udfsrt for museet, havde betydet for
ham i hans arbejdssituation - begge snskede de
tillykke med museumslederens runde ir!

Efterhanden var Sigfred Lsvstad's takkeliste
en alen l*g, Hugo E. gav ham nu ordet. Han
takkede borgmester, sangkor, de mange talere
- og for de mange gaver museet havde modta-
get pi dagen, hvoraf enkelte var af serlig stor
vardi. Museets konsulent Flemming Berendt
blev takket for de mange fotohistoriske kleno-
dier "indfanget" i hovedstaden gennem irene.
Der lsd en TAK til alle andre, som havde bi-
draget gennem irene. Det store ojeblik kom,
da Bjarne Meldgaard blev kaldt til talerstolen
for at fi overrakt museets nogler. Hermed var
Danmarks Fotomuseums skabne lagt i nye
hender. Et ojebliks stilhed faldt over forsam-
lingen, inden man klappede taktfast.
Formanden for museets bestyrelse Hugo E.
Madsen takkede for museumlederens indsats
gennem irene med hibet om et langt og godt
otium. Hugo tog derefter strihatten pi for at
ta;ge den af, og bad de fremmsdte udbringe et
leve for museet - tre lange afsluttende med or-
det: FOTO!

Den ny museumsleder Bjarne Meldgaard fik
nu ordet. Han takkede for tilliden, og med et
humoristisk blink i ojet belertes vi om at''EFTER EN SAMLER KOMMER EN SPRE-
DER" - museets opbygning er tilendebragt,
NU skal det MARKEDSFORES. Han rakkede
LCIrstad og onskede tillykke med de 70 ar og
snsket om godt samarbejde i hans "larlinge-
periode".
Det opstillede gavebord bugnede af store og
smi effekter til museet bl.a. to unike relief-
portretbilleder udfsrt af Sophus Juncker-Jen-
sen i 1898, en gave fra Dansk Fotografisk
Forening.

Dagens flotte :urangement var ved at vaere til
ende. Danmarks Fotomuseums bestyrelsesfor-
mand Hugo E. Madsen havde, med kommu-
nens medhjalpere, arrangeret, udfsrt og ful-
dendt en virkelig flot jubilaumsdag og fsdsels-
dagsfest for museets stifter og forste leder.
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De canadiske sangere sluttede med Happy Birthday to you.

Sigfred Lsvstad med sit kommende arbejdsredskab - en computer.

Sigfred, Tune og Flemming fremviser de sjrldne litografier.

Bjarne Meldgaard er ved at finde
melodien....

D.F.S.'s formand Tune Laug.
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Ulla Thyring oveffekker otium-driber med glas.

Nuvarende fotografmester Poul Pedersen, F.B., og forhenvarende
fotografmester J argen Gregersen.

Efter en SAMLER kommer en SPREDER var
Bjarnes lakoniske replik efter at have fiet muse-
ets nogler overrakt.

Museumsleder Sigfred Lovstad med frue flankeret af Tune,
Niels, Flemming og Hugo. Kaj var fotograf.

Sigfred byder Bendt Mathiasen velkommen.

To fotografer, Niels Resdahl og Poul Pedersen.

5 3
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Det er lyl<kcdes Danntarl(s Fotomuse'um at erhverve err enestdende bog fra 1838, 'DET PHYSISKE
KABINET" udarbeidet of A.W. Hauch publiceret i mindre eru|40 el<semplarer. Et nationaltklenotlie, sont
bl.a. beskriver camera obscura og laternamagica. Verkct blev beslcrevet i Objetaiv nr. 55/1991.



Preus Fotomuseum i Horten l<sbt af den
Norske Stat!
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Flemming Berendt
Kulturminister Ase Kleveland og museumsdireloor Leif Preus.

Den norske stat fik sit "GULD,EBLE", pris 46
millioner norske kroner. Kulturminister Ase
Kleveland kunne pi en pressekonference tors-
dag den 26. maj meddele, efter i.relange
forhandlinger, at dette var prisen, man var
blevet enige om. Hermed var nordens stsrste
og fineste samling af fotografika sikret for
eftertiden!

Ase Kleveland fremhavede i sin tale at Norge
hidtil ikke havde haft et offentligt museum,
som satsede pi fotografika og den fotografiske
billedkunst.
Med ksbet af Leif Preus store samling var der
ridet bod pi dette, og formilet var at etablere
et nationalt museum pi dette grundlag. Museet
skal kunne byde pi faste og skiftende udstillin-
ger - overtagelsen sker til januar og indvjelsen
vil finde sted i lsbet af 1995.
Leif Preus fortalte, at en forudsatning for mu-
seets etablering vil, at museet blev i hans
hjemby Horten - hvilket nok mi forundre, idet
landets hovedstad ligger mindre end 90 kilo-
meter fra Horten. Preus understregede yderli-
gere, at den kolossale opbakning fra fagfolk,

samt det lokale samfund, havde bidraget va-
sentligt til udfaldet. Ksbesummen pi de 46
millioner skal ikke udelukkende dekkes af sta-
ten, idet Vestfold og Borre kommune hver
bidrager med 5 millioner kroner. Hertil kom-
mer, at forsvarsministeriet pfltager sig at ind-
rette de fornsdne lokaler pi 1400 kvadratme-
ter. Leif Preus bliver museets fsrste direktsr.
Under hans sagkyndige ledelse vil fotomuseet
blive opbygget - en medarbejderstab pi ca. 10
personer vil efterhi.nden bemande "NORSK
MUSEUM FOR FOTOGRAFI . PREUS FO.
TOMUSEUM" . Adressen bliver Karlj ohanvern
Horten, samme bygning som marinemuseet.
Pompost skulle det vare, og pompost er det
blevet. Hvorledes man har tankt sig at financi-
ere de lsbende udgifter fremover meddeles der
intet om - entreindtagten kan neppe rakke til.
I Dansk Fotohistorisk Selskab glader vi os
over den lykkelige udgang og vil kvittere med
en rekke artikler fra museets arkiver - hentet
hjem af en forudseende redaktsr for mere end
10 ar siden!
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Medlemmer der mfltte onske at fe fotografika solgt pa ANVISNINGS-
SALGET torsdag den 15. december bedes kontakte Niels Resdahl Jen-
sen senest den 1. november og rekvirere liste. Telefon 31 62 09 62
eller pi modeaftenen den 24. november.

5 6



Frederiksberg
auktionen

Fredag den 1. juli var dagen for den store
auktion over resterne af FAG-FOTO pi Frede-
riksberg Alle. De fsrste ksbere msdte tidligt
op for at fe de bedste pladser. Lidt efter
klokken 14:00 var der fuldt hus og auktionen
kunne begynde. Suppleret af de mange med-
hjalpere gik auktionarius i gang med at svinge
hammeren, til tider lidt hasblasende. At
"tabe" en kunde pe gulvet skal helst undgis.
Men 587 numre plus lidt ekstra pi en efter-
middag skal give tempo, men dette er vel
vilkarene i dag. Det er nasten umuligt at have

nogen mening om hammerslagspriserne - de er
jo aflrrengige af antal ksbere og liebhavere. Er
fremmsdet for lille vil en form for lurepasseri
gare sig geldende. Auktionskatalogets limitpri-
ser blev i mange tilfalde underbudt, ogsi hvor
der var tale om finere ting. Efterhanden som
temperaturen steg, begyndte auktionarius smi
vittige bemerkninger at blive sarkastiske, men
der var INGEN som gad at ksbe de perer!
En omsatning pi ca. 250,000 var vel ikke si
galt endda. Vi forudser et gensyn om et irstid.

Man venter pd et bud....

Auktionsleder og assistent i et afslappet ojeblik.
Foto: Sigfred Lsvstad.

Foto: Twc Laug,

FREDERIKSBERG AUKTIONEHUT
Pile A116 15 - 2000 Frederiksberg

Tlf.r 33 25 50 22 - Fax: 33 25 06 22
Hverdage 12.00 - 17.00 - tirsdag lukket.
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Mary Willumsen fotografier l9I4-I922

And.rew Daneman

ffiT 
willumsen fotograferet af Harald Axel Larsen ca.

Nar Ny Carlsberg Glyptotek den 4. oktober ibner en udstitrling med fotografen Mary
Willumsens (1884-1961) fotografier vil en drsm gi i opfyldelse hun neppe havde troet
muligt. Udstillingen omfatter alle Mary Willumsens hidtil kendte billeder fra Helgoland
og Fano med de velkendte motiver, flotte damer og unge piger, med og uden badedragt,
eller underlinned.
Udstillingen er tilrettelagt af Andrew Daneman, som har efterforsket Marys liv og bil-
ledproduktion.

Mary larte at fotografere af sin forste mand Harald Axel Larsen - sonnen Svend Borge
Larsen fsdti I9l2 har fortalt om sin ungdom. Ved faderens dsdilgl3 kom han i pleje
hos sin bedstemor fra to til elleve irsalderen.

Da Svend vendte trjem i 1923, 11 er gammel var Marys fotografering pi Helgoland
slut, en politianklagen droppet og moderen nevnte aldrig dette for drengen.
Mary Willumsen havde da giftet sig igen i L9l7 med Jens Georg Ludvig Willumsen.

Svend Botge Larsen beretter at han tydeligt husker msrkekammeret pi trappegangen
i Viborggade 18, hvor egteparret fremkaldte de mange postkort som skulle leveres.
Han hsrte Ludvig talle sekunderne hojt, medens postkortene blev eksponeret. Svend
fik engang lov til at tage et fardigfremkaldt postkort op af den emaljerede skylleskil
i kakkenvasken, men det var langt fra alle postkort han fik lov at studere.
En anden gang fik han en over fingrene fordi han pillede i Marys skuffe med de nogne
postkort. "Det mt du holde fingerne fra, der er ikke noget i den skuffe for dig!" - sagde
fotografen striks til ssnnen.

Han kan ogsi huske at Mary var stolt over sit fotografiske arbejde. Hun betragtede det
som kunst, en mide hvorpi hun kunne vise sig over for det finere borgerskab. Med 75
ars forsinkelse begynder Mary Willumsens anerkendelse at overgi hendes egne forvent-
ninger. Det er til Marys cre at fotografierne udstilles i galleriet pi den modsatte side
af hallen til udstillingslokalet med museets egen samling af Rodin skulpturer, datidens
stsrste billedhugger!
Til lykke Mary Willumsen.
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Danmarks ststste
FOTO - loppemarked
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LOHDAG DEN 1. OKTOBER 1994
fra kl. 11:00 til 16:00 arrangerer Mu-
seet for Fotokunst, ststtekredsen, Et
loppemarked med speciale i foto- og
videoudstyr, dvs. kameraer, objekti-
ver, film, msrkekammerudstyr og
meget mere.

MEDLEMMER af D.F.S. er hjertelig
velkommen, og vi hflber mange benyt-
ter lejligheden til at bestille en bord-
plads. Foruden en lang rrekke stande
fra forhandlere, samlere og private,
afholdes der AIIKTION over udvalgte
effekter kl. 14:00. Der bliver altsi
masser af gode muligheder for at gsre
en god handel.

LOPPEMARKEDET holdes pi
Brandts Klredefabrik i Odense og
henvender sig tit alle med interesse
for foto og video. Overskuddet gflr
ubeskflret til museets indksb af foto-
kunst.

STANDPLADS kan reserveres ved at
ringe til Jorgen Jensen Fotografi pfl
tlf. 65 92 65 99 eller 66 L7 0L 47 efter
kl. 17:00 - SENEST MANDAG DEN
26. SEPTEMBER !994.

50 f,r!

Den 29 . juli kunne Andreas Trier Msrch fejre
sin runde fsdselsdag. Andreas store interesse
for stereoskopbilleder er kendt af de fleste.
Hans "afslappede" mide at handle eller bytte
pi er et agte udtryk for amatsrens kerlighed
for sin samlermani. Det store opbud pi dagen
var et tydeligt bevis herpi. Som anvisnings-
salgsauktionarius er Andreas suver&n - ingen
kan fe si mange kroner i kassen pi si kort tid.
Til lykke med dagen.

Danmarlcs Fotomuseums u.dstilling "Hattedamer" er blevet vist pd Stadsbibliotel<ct
i Kgs. Lyngby. Storstedelen af fotografierne stammer fra fotografrnester Jorgen
Gregersens indsamling af visit- og cabinets foto videregivet til D.F.
Jorgen Gregersen lofter pd hatten for arveprinsesse Caroline Mathilde og Helle
N iels en fra kommunalb es tyrels en p d dbningsdagen.
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uDit og Datu

LANDSMaDE &
GENERALFORSAMLING

1994.
fuets landsm sde & generalforsamling mfuee, dl ffiegen irritation for
alle udenfor Sjrelland henlrcgges til medborgerhuset pi Osterbro i
Ksbenhavn. En fyldig forklaring folger under afsnittet en rcdegorelse.

Fra Norge bidrog Norsk Teknisk Museums leder. civilin-
genior Torleif Lindvitt med blitzfotografiens historie - et
stjerneskud af informationer for de interesserede. Natio-
nalmuseets kendte museumsinspektor Ib varnild skrev om
"Det sande hillede" - foos af gt. dragter og bondekultun
Danmarks Fotomuseum a begyndt at firemvise og heskive
sine klenodier ved:Flennming Bercndt ry sigfred l-6vstad.
Fotomuseet i Litauen blev besknaaet - her,!tav& redakto-
rer,r ftet rodet tFe frernr,nedsprogede kor,respondanm
sammen, hermd forkludrdes de ue landes geografi -
Estland, Irtland og Liauen. F'uograf AIex H. Nilsw &a
Middelfart museum spandt videre pe sbreoskopfabrikanr
Fangels historie. Flemming Berendt havde endnu engang
fundet pikant billedkunst i paris. Niels Resdatrl beskrev
herefter hvorledes vi blev bondefanget af udstillingen
"Copenhagen Visual" (Sukkertoppen)- uden F.B.s foretag-
somhed var det faldet totalt til jorden - for ikke at tale om
den skonomiske bet Danmarks Fotomuseum nar havde
fiet.

Temanummeret "Amatsrfotografen 1839-1970,' fik sin
sarlige srltale- I en samtale med Flemming Berendt
fremkom Tu,ne n-aug md i&n orn at fortalle ,'amatsrfo-
tografens historie"'- F.ts. hegyndte at indsamle materiale,
og i lobet af et par ar blev det til nr. 62 i rakken af blade.
Den sammensatte redaktion, computerudskrift Niels-Ove
Rolighed samt 23 menige medlemmer og seks institutioner
lagde ryg til resultatet - som har vakt stor begejstring
viden om!

Formanden afsluttede med decembernummeret hvori peter
Randlsrr beskrev Erik Ferslings banebrydende registre-
ringsarbejde af danske stereobilleder. Og endnu engang
kvitterde E.F. med offentliggsrelse af peter L. Fangels

Loppemarked
Landsmsdet startede med et stort og flot loppemarked. For
at si mange som muligt, bosiddende udenfor Sjelland,
lannne ni frem, blev "startslarddet" udskudt til klokken
11:00. Dsrene blev ibnet og salget var strals igang.
Mange dejlige ting var opstillet for satg eller byrb. Man
havde fornemmelsen af at salget gik rimeligt godt. Med-
lemmerne hyggede sig gevaldigt med megen snak og
udveksling af tips og erfaringer!

Formandens beretning

Klokken 13:30 begyndte generalforsamlingen. Jens
Hammeken blev valgt til dirigent - hvorefter denne
erklarede generalforsamlingen lovligt indvarslet ifolge
selskabets vedtegter. Formanden Niels Resdahl-Jensen fik
derefter ordet for at aflegge fusberetning overfor de 44
fremmsdte.

Arets tre numre af Objektiv samt et temanurnmer blev
noje gennemgiet idet bladet afspejler irets aktiviteter.
April-nummerets originale fotografiske gengivelsE af et
helpladedaguerreotypi, som blev efterfulgt af en fremlris-
ning pi en mgdeaften. Mag. Art. Henning Benders
afsloring af miske landets aldste visitkortalbum, samt en
prasentation af T6nniessamlingen i Aalborg - dette
koordineret med F.B.s artikelserie "visitkortbilledets
historie" - hvor isar Poul Pedersen og Eli ponsiang gjorde
sig bemarket. PouI med en samling visitkortbilleder pi
glittet papir og Eli med beskrivelse af de nene billeders
bagsider!

I-ars Schdnberg-Hemme, den utrettelige tyskoversctter,
prasenterede Zeiss Ikons spendende historie. Erik
Fersling, REGISTRANTEN, sAledes kaldt i folkemunde,
beskrev stereofotografen Thomas Thomsen.
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Selsl<abets kasserer Niels-Ove Rolighed mdtte 'forklarer" sig vedr. momsregistrering - resultatet er nu
en l<cttdsgerning. 

Foto: Ke Kernpcl

enndnnger. Poul Winstrsm beskrev sit STEWIN stereosy-
stem - hindlavet "isenkram" af fineste karat. Sidst men
ikke mindst Hans Berggreens gennemgang af Det kongeli-
ge
biblioteks "fotografiske inkunabel", louis de Clercq
(1836-1901). Hermed var hovedparten af irets begivenhe-
der beslaevet.

Selskabets msderekke har i gennemsnit haft omkring 50
fremmgdte pr. gang - hvilket har virket inspirerende pA
foredragsholderne. Andrew Daneman, Mogens Koch,
Jacob lautrup, Ove Lyngsie, Claus Neble, Torben
Boetius, Peter Due og Niels Resdatrl-Jensen - alle har de
ydet et bidrag til felles glade. Formidlingsstg og loppe-
marked blev afviklet pi Daugaard kro - flot fremmade og
god stemning.
Formanden takkede redaktionen samt alle bidragydere for
deres indsats i i,rets lsb - ikke mindst de erede annoncsrer
som muliggiorde; at aldrig har si fi - fiet si meget - for
se fe penge. Vel msdt til naste tr.

I(assererens beretning
Selskabets kasserer Niels-Ove Rolighed redegiorde for
regnskab somle gnin gen, som var forlsbet plan messigt. Det
fremlagte regnskab, som lignede det forudgiende, blev
gennemgAet. Der havde v&ret lidt flere indtegter, men
ogsi lidt flere udgifter. En enkelt postering "gaver" blev
fremhavet idet denne indbefattede belsbet for ksb af
kuglepenne med og uden logo. Hvoraf stenstedelen af
pengene forventes at komme igen ved salg. Da ingen
havde yderligere kommentarer blev regnskabet godkendt.

Valg af bestyrelse

De opstillede bestyrelsesmedlemmer for genvalg; Niels-
Ove Rolighed, Niels Resdatrl-Jensen blev genvalgt.
Da tidligere formand, Andreas Trier Msrch snskede piny
at indtrade i bestyrelse, og da en plads var ledig blev han
enstemmigt indvalgt.
Herefter fik bestyrelsen efter sin konstituering folgende
sammensietning: Ny formand: Tune laug. Nestformand:
Andreas Trier Msrch. Redaktsr: Flemming Berendt.
Kasserer: Niels-Ove Rolighed. Niels Resdatrl-Jensen og
Svenn Hugo. Jylland: I(aj Kempel.

De opstillede revisorer; Henri Mehle og Lars Sconberg-
Hemme blev genvalgt.

Forslag og kontingent

Der var ingen indkomne forslag.
Da kontingentet har veret uandret en del ir snskede
bestyrelsen en forhojelse pl l<r. 25,00 til l<r. 225,00 pr.
ir, desuden indfsrelse af et rykkergebyr pi l<r. I'0,00 til
dekning af de forbundne ekstraudgifter ved rykfterbrev,
porto m.m.
4l stemte FOR. 6 IMOD og 3 IJNDLOD at stemme.
Forslaget var vedtaget-- galdende for 1995.
Indkomne breve
6 medlemmer fra Jyllandsomridet havde fremsendt en
skriftlig protest mod at landsmsde & generalforsamling
afholdes i l@benhavn (se redegorelse vedr. generalforsan-
ling). Bestyrelsen er enige om at generalforsamlingen
SKAL afholdes centralt i landet.
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Stereosl<opbilleder er altid a fillsbsstykke ved loprymarfuda.

i/l

l/*,. 0*2i; l*r 4(L'rt LLw
Nicls.Ove Rolielrcd Hctiri Mchlc

Klsscrcr Rcvrtor

\ r. r rt\
\ysyJJtt'gilt -'^q

brsschai{tbcrg- l{cmtnc

Rcvisor

Reensl@bet behorigt underslcrevet.

MODEREFERAT.

Marts-modet.

Gunni Jargensen, en af selskabets ivrige
Voigtliinder-samlere havde lasset bilen til
bristepunktet, og de 48 fremm sdte medlemmer
fik her syn for sagen.
Med sit gemytlige glimt i ojet blev de mekani-
ske herligheder beskrevet detaljeret og grun-
digt. Den efterfolgende diasserie fuldendte det
visuelle billede af det legendariske firmas
produkter. Mange interessante og oplysende
anekdoter fuldendte Gunni Jorgensens velfor-
beredte indlag. Objektiv har erhvervet eneret-
ten til at publicere foredraget engang i 1995
efter yderligere bearbejdning.

Ole Schelde spurgte hvorfor D.F.S ikke har kunnet
tbrmrdle fbtografika fra FAG-FOTO.
Arsagen; vi forelagde vore betingelser, men blev aldrig
indbudt til ncrmere forhandlinger. Det er vort indtryk at
man snskede de mange effekter solgt pi en gang.

Eventuelt
Redaktcren Flemming Berendt redegjorde for en udskydel-
se af temanummeret om J.P.A. til oktober 1994. Vi er
nsdt til at have kultur- og sponcerpenge i hus fcr vi
trykfter pi knappen.

Formidlingssalg
Det store formidlingsslg kunne herefter begynde. Med
Andreas Trier Morch suppleret af Svenn Hugo var der
straks gang i omsatningen. Kobelysten var stor og
priserne ganske gode. En del sjeldne fly-kameraer og
andre tekniske specialiteter fik ny ejer. Stemningen var
god til gengald var temperaturen for hoj i det ellers store
lokale. Efter et par timer var vi niet frem til sidste
nummer og en omsietning pi godt 18,000 kroner!
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REDEGORELSE VEDR. LANDSMODE
& GENERALFORSAMLING.

Flemming Berendt

Desverre mitte dette irs landsmsde & gene-
ralforsamling henliegges til hovedstadsomridet
hvilket pi ingen mide var tilsigtet, men skyld-
tes en rakke uheldige omstandigheder.
I oktober 1993 forelagde undertegnede muse-
umsleder Sigfred I^qvstad en ide om, at aftrol-
de landsmsde i Herning pa Danmarks Fotomu-
seums 10 irs jubilaum samtidig med Sigfred
I-svstads afgang. Forslaget blev positivt mod-
taget, men S.L. var betankelig vedr. omkost-
ninger m.m.
Den billigste losning, bl.a. overnatning pf,
Hernings nye vandrerhjem, felles togrejse
samt bespisning sneg sig op pi kr.700,00 pr.
person hertil kom drikkevarer. Formanden
blev underrettet, og vi blev enige om at det ik-
ke var realistisk muligt at fi tilstrakkelig til-
slutning. Desuden var en foruddiskontering af
begivenhederne ikfte si heldig.
I februar 1994 kontaktede jeg Arne Jargensen
(Odense), som pi Brandts Kladefabrik fik at
vide, at LOPPEMARKEDSLOKALET var

omdannet til keramisk varksted. Jeg ringede
museet op, men andre lokaler var udelukket.
Derefter bad jeg Arne Jorgensen forsoge andre
muligheder i byen. Han ringede tilbage efter
en uges tid og meddelte at KONGRESHUSET
var eneste mulighed (pris kr.2,500,- plus
moms, samt hurtig tilmelding), andre lokalite-
ter var 4-5 km fra jernbanestationen.
Formanden blev igen orienteret, pe dette tid-
spunkt var der mulighed for at vi fik fotografi-
ka fra FAG-FOTO, bl.a. kunne der blive tale
om en del storre effekter, som var vanskelige
at transportere til Fyn. Med denne mulighed
som baggrund besluttede bestyrelsen at hen-
legge modet, undtagelsesvis til Ksbenhavn.
Denne orientering er blevet telefoneret ud til
alle de medlemmer, som har kontaktet os. Be-
styrelsen vil gerne hermed opfordre alle, som
mitte have gode losningsmodeller, billig cen-
tralt beliggende lokale og lign. til at kontak-
te bestyrelsen.
Pi gensyn til naste ir!

Da darene endelig blev ibnet klokken elleve blev bordene grundigt stovsuget.
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NYT FRA BESTYRELSEN

Dansk Fotohistorisk Selskab har glrdeligvis gennem irene fiet en
stadig voksende medlemssk are, hvilket samtidigt har ogetomsrtningen
ved vore formidlingssalg betydeligt. Vort medlemsblad Objektiv har
desuden kunnet nyde godt af sine annonceindtegter resultatet har
bl.a. vreret at omsatningen har niet grensen for pligtig betaling af
meromsrtningsafgift.
Bestyrelsen har derfor besluttet at lade D.F.S. momsregistrere. Pa
denne baggrund vil vi ogsi fremover v&re rustet til at kunne klare
f.eks. mere omfattende formidlingssalg. Loven pibyder indregning af
moms pA SALtsRET. Rent praktisk medforer dette, at hhv. srclger og
ksbers afgift til salrr stiger fra I0% til I2,5%.

Der vil til fsrstkommende formidlingssalg v&re udarbejdet trykte
kvitteringer fra selger til kober, da dette er pikr&vet. Samtidig gores
opmerksom pi at ordet FORMIDLINGSSALG erstattes med ANVIS-
NINGSSALG.

Som det vil fremgf, af generalforsamlingsreferatet har bestyrelsen
rndret sin sammens&tning.
Tune Laug er blevet formand, Andreas Trier Msrch nrcstformand,
Niels-Ove Rolighed kasserer, Flemming Berendt redaktsr. Den wrige
bestyrelse: Niels Resdahl Jensen, Kaj Kempel, og Svenn Hugo.
Samtidig skal der lyde et stort TAK til Niels Resdahl Jensen for at
have pitaget sig hvervet som formand i 8 ir. Vi har specielt nydt godt
af Niels' ekspertise pi det kameratekniske omride i forbindelse med
formidlingssalg, som han i ovrigt fremover har pitaget sig at varetage,
samt ved artikler i Objektiv.
Den ny formands interesse er foto- og billedhistorie. Det er Tune
Laug's snske og primere mil at ff, samarbejdsprocessen i bestyrelsen
til at fungere bedst muligt!
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EKSKTJRSION TIL HELSINGE
Onsdag den 26. oktober kl. 19:00.

ffiffi

Registrering og fotografering af J.P.A. kameraer fra Danmarks Tekniske Museum, Det Danske
Filmmuseum og private foregik pi Sjelland. F. Berendt, S. Lsvstad og N.R. Jensen er her
foreviget med klenodierne foran sig. Foto: G.B. 1994.

I anlednlng af Jens Poul Andersens "Nellersd-
manden" 150 d,rsdag samt udgivelsen af tema-
nummeret "J.P.A. 1844-1935" indbyder Hel-
singe lokalhistoriske arkiv og Dansk Fotohisto-
risk Selskab samt Uge-Posten i Helsinge til en
uformel mindeaften over dansk kameraindu-
stris fsrstemand. Tilmelding kan ske til Flem-
ming Berendt telefon 42 19 22 99 i uge 42.
Msdested: Helsinge lokalhistoriske arkiv
Skolegade 43 (48 79 79 00).

Nye medlemmer:

Henrik Lautnrp
Wilkensvej 26.8.4.th.
2000 Ksbenhavn F.

Svante Warfing
Coldinuvigen 6
s - 3 7 1  4 2
Karlslcrona
Svenge.

Kresten Skjarlund
Engdalsvej 78.C.
8220 Brabrand.

Hans Berg
Hegnsvej 60
2850 Nenrm.

Joakim Eskildsen
Pilens Kvarter 4
Osted.
4000 Roskilde.

Johs. Frederiksen
Prinsessegade 93.2.w.
1422 lkbenhavn K.

Ulla Christiansen
Teglstrupvej 30
2l00ltubenhavn

lvar R. Nordrum
Nikkvesvej 3
0670 Oslo.

Niels J.R. Hansen
Toldervej 9A
Havnss
4591 Fsllenslev.

Hans Verner Neumann
Osterparken 24
2630 Ttutrup.

Gerhard Ryding '

Fdersborgvej 14
2635 tsh6].

Poul Elmer Hansen
Vesterbro 185
3500 Verlsse.

Jens Anthonsen
Artillerivej 63/8.P. 69.
2300 Ksbenhavn S.

Vendsyssels historiske museum
Museumsgade 2
9800 Hjorring.

Ole Simonsen
Pilkmosevej 8
7330 Brande.

Niels Hansen
Vinklorstien 6 L5l4
2720 Yanls*.

Ren6 Lindhardt I-arsen
Tagensvej 47 . z.lejl. 14.
2200 Ksbenhavn N.

Velkommen!

klenodier derfor

onsker at fremvise
se ANDRES ting.
29. oktober til en

Det er altid interessant at se andre medlemmers
denne opfordring!

RING eller SKRIV til KAJ KEMPEL, hvis du
fotografika ogsa DU kan have fornojelse af at
Vrer med til at gsre JYLLANDSMZDET den
oplevelse !
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Jyllandsmode
Lsrdag 29. 10.94.

Anvisningssalg
Det store jyske loppemarked

Randbsldal I(ro
Dalkildevej 12

7183 Randbsldal
Tlf 7588 3309

9.30

10.0o

1 4 . 1 5

17 .00

N
Vi modes pi  Randboldal  Kro og st i l ler  op t i l  loppemarked.

ffit["#1"J ?JJ,'#:l[:Tmen :
Udstil l ing fra din samling - alle bedes tage et par perler med!
HUSK DET NU HUSK DET NIU HUSK DET NU HUSK DET NU HUSK

Middag:
Kalvesteg stegt som vildt
ls med frugter
Kaffe/te med kringle (i pausen v. anvisningssalg)
Pris: 117 ,- plus drikkevarer.

13.0O Sigfred Lavstad viser og fortaller om fotografika fra Danmarks
Fotomuseum.
Den nye leder af fotomuseet, Bjarne Meldgaard, fortaller orn sig selv
og hvad, der vil ske p6 museet i fremtiden.

Anvisn in gssalget starter.
I pausen kaffe/te og kringle.

Almindelig oprydning.

Ti lmelding:
Kaj Kempel, Overager 10, 7120 Vejle Ost

7581 451 1

eller

Niels-Ove Rolighed, Terpetvej 585, 9830 Taars

SENEST 22, OKTOBER.

9896 1541

VEL M@DT KAJ KEMPEL



Msderrekken

15 t9 - 20 110 - 24 lr1 r 15 lL2
Torsdag den 15. september.

Pi den fsrste msdeaften efter generalforsam-
lingen presenteres den nye formand TUNE
LAUG, hvorefter aftenens to indbudte gaster
vil fremvise et "billed-pust" fra fortiden.
Under det omfattende researcharbejde med te-
manummeret om 'Nellersdmanden" viste det
sig, at i slutningen af 1890'erne havde J.P.A.
haft en medarbejder, Marius Laurits Christian-
str, pt sit varksted. Det lykkedes at spore
hans son, Eigil Christianstr, som var i UesiC-
delse af en fremragende samling dias, optaget
af hans far - hvoraf mange hfuidkolorirede.
Samtidigt presenteres Peter Elfelt' s panorama-
billede af Kultorvet 1897 - optaget med J.P.
A.'s panonmakamera. Medlemmerne opfor-
dres til at medage sommerens erhvervede kle-
nodier. Der afsluttes med et mindre SKROT-
SALG.

Loppemarked
Lardag den 1. oktober.

Efterirets store loppemarked aftroldes i Aster-
bro Medborgerhus, Arhusgade 103, det sed-
vanlige msdested.

Kl. 13:00. Medlemmerne far adgang til at
opstille loppevarer.

Kl. 14:00. Dsren ibnes for ALLE!

Kl. 16:30. Afsluttes med OPRYDNING
IKKE er forbeholdt

Torsdag den 20. oktober.

Ole Mortensen har til aftenens msde medtaget
dele af sin AGFA samling. Ole vil fortalle
hvorfor og hvordan man hygger sig med sine
fotografiapparater.
Har man specielle AGFA ting at vise frem, er
dette aftenen, hvor det kan ske!
Har man SKROT til salg er man velkommen.

Torsdag den 24. november"
(OBS: endret msdetato).

Cand. mag. Arne S. Andersen og forsknings-
bibliotekar, cand. scient. Henrik Dupont fra
Det Kongelige Biblioteks Kort- og Billedafde-
ling vil fortelle om Sylvest Jensens A/S arkiv.
Der vil blive fremlagt luftfotografier samt an-
det dokurnmtarisk materiale fra denne, en af
verdens storste samlinger. Der afsluttes med et
mindre Frti "SKROT".

Torsdag den 15. december.
(OBS: rendret msdedato).

Arets julemode begynder klokken 19:00. An-
visningseffelcterne skal vcre merket med num-
mer og opstilles pi bordene. Kl. 19:30 begyn-
der anvisningssalget efter de nye foreskrifter.
Anvisningslederen Andreas Trier Msrch vil
svinge hammer og stemme for at indhente hs-
jeste bud. I pausen serveres kaffe, te og jule-
bag pi selskabets regning. Bemark den ,EN-
DREDE DATO!medlemmer af BESTYRELSEN!
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SPALTELT]KKEREN
Registranten Erik Fersling kan den 26. september fejre sin 70 ars dag. Vi er mange i selska-
bet, som n8rer dyb respekt for det store arbejde Erik udfsrer i forbindelse med registreringen
af danske stereoskopfotografer. For nylig lykkedes det at spore en aldeles "ny" fotograf Mari-
us Christiansen, en ven af J.P.A., som prasenteres ved vor fsrste msdeaften. TIL LYKKE
med dagen!

Rettelse: Objektiv nr. 64 s. 20. Under billedet er angivet som fotograf: Frederik Riise ca.
1860, i si fald skulle F. Riise v&re tre ir gammel, da han optog billedet. Vi mi forelobig
angive fotograf: ukendt.

Det er lykkedes Flemming Berendt at spore og erhverve tre hidtil ukendte daguerreotypier
til Danmarks Fotomuseum "aftaget" af marinemaleren Anton Melbye i 1848.

Herning Folkeblads 125 fus jubil&um den 2. juli blev bl.a. fejret ved udgivelse af en 45
pjece, hvor museumsleder Sigfred Lorrstad fortaller om museet samt pressefotografens
verktaj gennem tiderne.

Uge-Avisen i Helsinge har i Lgg4haft en lsbende serie artikler om J.P. Andersen, "Nell ercd-
mandens" mange pudsige og interessante goremil i det nordsjellandske omride. Materialet
er indsamlet af Flemming Berendt i forbindelse med temanummeret om J.p.A.

Fotomekanisk Museum pi Sejero er forelsbig LUKKET pi grund af sygdom.

2'6 millioner kroner for et fotografi af Man Ray solgt i New York. Fotografiet hedder
"Noiere et Blanche" og miler 20x25 cm. Portrattet er af Kiki of Montparnasse, som holder
en afrikansk maske. Preus Fotomuseum har seks af Man Ray's fotografier - deriblandt et
selvportrat fra 1924.

Stor nmerikansk samling skal vere grundstammen i Yokohama by's planer om et fotohisto-
risk museum. Storsamleren Jack Naylor i Boston har godkendt et tilbud pi ca. 2 millioner
dollars for sin samling. Han begyndte at samle fotografika i 1950. Samlingen omfatter i dag
ca. 30.000 effekter. Samlingen beskrevet i Objektiv nr. 3211985, hvor Ole Schelde besagte
Jack Naylor.
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Redaktion: Objektiv udsendes i april, september og december.
Gamle numre kan ksbes.
Henvendelse: Flemming Berendt.

OkOnomi: Kontingent:225,-. Medlemsperiode:1. januartil 31. december.
Girokort udsendes sammen med december-nummer af Objektiv. Kontingentet skal
vrre betalt senest l. februar. DFS's gironummer: 1 50 64 47.
Henvendelse: Niels-Ove Rolighed.

Adresserendring: Ca. hvert andet 6r udsendes en opdateret medlemsliste.
Indholdsfortegnelse over alle numre af Objektiv kan rekvireres.
Henvendelse: Niels-Ove Rolighed.

Anvisningssalg: Tilmelding af fotografika senest 1. marts, 1,0. august og 1. november.
Medlemsskab af DFS er obligatorisk for at kunne deltage i kab og salg.
Selger og kober betaler hver I2,5Vo i salar til DFS. Skriftligt bud fremsendes til
lederen af anvisningssalget.
Anvisningssalg afholdes pi generalforsamlingen i april og pa decembermsdet.
Derudover loppemarked i april og september.
Henvendelse: Niels Resdahl Jensen.

Mgder: 3. torsdag i mineden kl. 19.30 i srcsonen i:
Osterbro Medborgerhus
lnhusgade 103, Kobenhavn 6.
31  38  1294 .

Bestyrelse: Formand
Tune Laug
Vanlsse A116 80
272O Yanlase
38 79 07 L5

Redaktor
Flemming Berendt
Postbox 49
Teglgirdsvej 308
3050 Humlebrk
42 19 2299

Niels Resdahl Jensen
Rygirds A116 33A
2900 Hellerup
31 62 09 62

Kaj Kempel
Overager 10
7l2O Yejle orst
75 81 45 11

Nrestformand
Andreas Trier March
Sortedams Doss. 95A
2L00 Ksbenhavn 6
35 26 00 2r

Kasserer
Niels-Ove Rolighed
Terpetvej 585
9830 Taars
98 96 1,5 4r

Svenn Hugo
Poulsvej 1
4040 Jyllinge
467327 44

Msderrekken

N 1:5ts 2ot1o 2st1o 24trr $trz
.4resmedlemmer: Flemming Anholm

Sigfred Lsvstad

Udgivet med ststte af Kulturministeriets bevilling til de almen kulturelle tidsskrifter.

ISBN 0107 -6329 Denmark.
Allc nottiglnder forbeholdes. Mokanisl fotografisk ellor ardcn gengivelse af shiftet samt dole dcraf cr kun tilladt eflcr skriftlig
tiUadelsc fta Damt Fotohistorisk Selskab. No pafi of rhis publicaticn may be reproducd in any form witbour prior permissio
in writing from thc Copyright hol{cr. Co,pyright D.F.S. All rig,hts lesoflod undar intcrnational Cogrig}tt Conwntim.

Tryk: Tobemo Print, Vesterbrogade 95A, 1620 Ksbenhavn V.
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