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2. del.
I 1.del af Matthias-JosefZimmermannsgennemgang
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, hvadentendet stammedefra Bayer, Rietzschel,Hoechst,det oprindeligeAgfa, eller en andenaf de mangetidligere selvstrendigevirksomhedersom nu indgik i gigantforetagendetI.
G.Farben, verdensstsrstekemiskekoncern.
I 2.del fokuserespi udviktingeni perioden fra 1925til 2.verdenskrig
inden for den sort-hvidefototeknik - delsi den nye specialfabrikfor fotopapir i det hidtidige Bayer-anlregi Leverkusen- dels i den 'gamle'
Agfafabrik i Wolfen.

Papirfabrikken i Leverkusen
Nyordningeni 1925gik ikke for sig udengennemgribendeforandringer.Isar gik det hirdt
ud over Bayers fotoafdeling. Om fusionsforhandlingerne
fortaller dr.Leubner: "Dr. Krekeler og dr.Mannrejstetil Wolfen, hvor dendavarende Agfadirektordr. Ollendorfvistedem
fabrikken.Der var ansat70 fotokemikere.Alt
hvadder havdesammenhangmedfotofabrikation blev analyseretlsbende.Speciallaboratorier stodtil ridighed for hvert omride, fra gelatineundersogelser
til acetylcellulosefilmteknik.
Da Krekeler si alt det, sagdehan til Mann:
''Nar man ser disseanlag
med hele detteopbud af kemikere,mi manundresig over hvad
voresydmygefolk i fotoafdelingeni Leverkusentrods alt har skabt." "

I den fotoafdelingi lcverkusen som tidligere
havdefremstillet Cellitfolier pibegyndtesnu
en helt ny produktionsgren:
cigaretmundstykker af Cellit, regntoj,blit og sortkarbonpapir.
Men det varedenu ikke lange. Fotoafdelingen
blev nedlagt;maskinerne- ogsi dem til karbonpapir - blev overtaget af Wolfen. Ogsi
Bayers filmfabrikation i Irverkusen blev
indstillet og produktionsanleggetlagt pi
magasini Wolfen.
Fotopapirfabrikkenfortsatte. Men dens produkter blev fra nu af solgt under varemarket
Agfa. Somdagliglederblev ansatdr.Wilhelm
Lohofer,tidligereafdelingsleder
for'Fotografica' (sidan blev fotosektionenhos Bayer faktisk kaldt). Men den administrativeledelseaf
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fotopapirfabrikken
blev overfsrt til direktsr dr.
Ktihne i lrverkusen. I 1926 blev ledelsen
overgivettil dr.Irnger fra Wolfen, som 2 ar
senereblev udnavnt til direktsr for Agfa AnscoCorporationi Binghamton,USA. Fra 1928
li ledelseni handernepe dr.Fritz Albers. Han
havdeveret knyttettil Agfa siden1913,oprindeligt til farvefabrikken,men efter kort tids
forlsb til fotofabrikken.Fsr han kom til I-everkusenhavdehanvaret leder af Emulsionsfabrik II.

Samtidig med indflytningen i den nye fabrik
blev virksomhedenstyretlangt strammere.Ud
af en emulsionsfabrikbaseretpi lerbeholdere
og lignendefortidig teknik opstodet rationelt
massefabrikationsanl*g,
hvor hundredevisaf
a$rovede emulsionertil enhvertid stodparat,
opbevareti store kedler i modernekslerum.
Det samme gialdt barytageafdelingen,hvor
barytpapireti forskellige tykkelserog farvenuancerventedep[ at blive gydt over medemulsion. Det var til gengaldkun muligt, hvis maR
ridede over emulsionermed god holdbarhed.
Fra alle sider forsogtemanat lsse den opgave:
fra gelatinesidenved forsog med oxydering,
tilsatning af jod, eller ved inaktivering, fra
emulsionssidenmedtilsvarendetilsetningerog
processer,fra barytagesidenved forsog med
inaktiv lim. Samtidigsatteman ripapiret, tstringeni gyderiet,og enddaindpakningspapiret
underlup.
I begyndelsenaf 1933 lykkedes det for dr.
Edith Weyde at lave det store spring fremad:
ved at gyde megetsmi mangder stabilisatorer
i den fotografiskeemulsionstegholdbarheden
megetbetydeligt.I juli 1933blev de fsrsteLupex-papirermed 'St47' afsendttil troperne.

Dr.Albers indledteden hidtil kraftigsteexpansion af fotopapirfabrikken. Han tredoblede
denskapacitet.l.januar 1930var der indflytning i et storsllet nybyggeri - grundstammen
i den nuv&rendefotopapirfabrik. Det samlede
anleg fik form som en stor firkant med en
gerd i midten, somgav pladsfor ventilationsogluftrensningsanlaggene.
Byggemidenhavde
den fordel at hver enkelt fabrikationsafdelinghvis den skulle kommetil at lide underpladsmangel- kunneudvidesved tilbygning. Sidan
kom det ogst til at gi, forstegangi 1936med
oparbejdningsafdelingen,
siden i 1939 med
kontrolafdelingen,i 1940 med skyllevandsanlagget og med nybygningenfor maskine8.
Yderligeretilbygning fulgte i t949 med laboratorieudvidelsen
og med en ny etageovenpi
dentidligerefunktionergarderobetil et konferencerum,i 1951meden udvidelseaf emulsionsfabrikkenmod sydost,i 1955med den store expansion af papirfabrikften mod nord
(E50), hvor maskine16 og 3 er seneremaskine 17blev opstillet,og i 1958medudvidelsen
af barytagen.
Nar man tager denneudvikling i betragtning,
kan man se hvor rigtig og forudseendeplanlegningeni slutningenaf tyvernehar vcret.

"Samarbejdetvar fremragende,
" beretterdr.
Leubner, der i mangeir var leder af fabrikationsafdelingen
og souscheffor hele fotofabrikken (under dr.Albers). "Der herskedeet
arbejdsklimaaf denart hvor deneneinspirerede den andenmed sine ideer. Der existerede
ikke nogethemmelighedskrammeri
medarbej
derneimellem. Det var ligegyldigthvem der
havdeklaret en opgaveeller rettet en fejl. Hovedsagenvar at tingeneblev giort pi bedste
mide."

5

Resultatetaf dettefremragendesamarbejdelader sig aflese i den lange rakke af nye produkter, som snartbragte Agfa i fsrste rakke
ogsi pi fotopapiromrAdet.
Kvalitetenaf de papirer somblev fremstilleti I-everkusenblev pi
kort tid et uopnieligtforbilledefor andre"Man
opniedeen ensartethed
i fslsomhedog gradation som man ikke tidligere havde regnet for
mulig. Man fik mattet, dyb svartning med
brilliante, plastiskvirkende gritoner med fin
tegningi lys og skygge.For at kunneopni en
helt hvid farve blev der udfoldetganskesarlige anstrengelser,
indtil dr.Allend0rfer kunne
patentanmelde
anvendelsenaf 'hvidtoner' til
fotopapir og den dertil hsrende barytage i

t94r.

Dertil kom i irenes lsb en lang rekke specialpapirer.I 1931blev f.ex. udvikletet grontpapir, Agfa 'Verdex', somvar 45 gangefslsommere end det daverende'Velvet Green' fra
Kodak. Pi omridet tekniskepapirer fremkom
i 1929Agfa 'Igestat' til reproduktionaf skrift
og tegninger.Det blev fra 1931ogsi leveret
som ornvendepapir.I 1932 blev ,'Brovira
Transparent','Bromsilber
TransparentUmkehr', og'ChlorsilberTransparent'
introduceret, alle til specialopgaver
inden for reproduktionsteknik.Til reklameformd.Ll
kom'Bromsilber TransparentLeinen', til topografiskeformil Agfa 'Correctostat'med indlagt metalfolie, og desudenet specieltelektrokardiogrampapir.

Fotopapirernes
succeshavdeAgfa indledtmed
'Lupex', et universalkontaktpapir,
som dr.
Leubner havde udviklet i 1926 og som fra
l93I blev leveret i 7 gradationer.Fremstillingsmidenvar den sammehelt frem til slutningenaf halvfierdserne,nir man ser bort fra
noglemodernestabilisatorersomikke blev tilsatfra begyndelsen.
Nogetlignendekan siges
'Brovira',
om Agfa
det hojfolsommeforstsrrelsespapirsom straks fra sin fremkomst i
1930 sikredesig en stor og stadigtvoksende
markedsandel.
Allerede fra 1931blev det tilbudt i 6 gradationer.
Til disse2 hovedtyperfojer sig fra 1933Agfa
'Portriga', et varmsorttil brunsort kontak@apir til fagfotograferog fra 1934'Portriga Rapid' somtilsvarendeforstsrrelsespapir- navne
der lyder af noget,dengangsom i dag.

En intensivbearbej
dningaf emulsionsstabili
satorerneskabtenye fremskridt.I 1934kom Agfa 'Tropex', et kontaktpapirtil brug i troperne. Det skulle vise sig at v&re "ubegrenset
holdbart". Det lykkedes at undertrykkedet
gulslor som opstar nar man kommer til at
slabe fixernatron over i fremkalderen.Da
stabilisatorernedesudennedsattersdfslsomheden, blev det muligt at anvendelysere
msrkekammerfiltre.

,Flgf a'Pboto.Brtikel
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Pi videnskabsmandenes
arbejdsprogram
stod
i disseir ogsi sensibilatorer,
desensibilatorer,
acceptorer,stabilisatorer,indfsrelseaf metan
somkonserveringsmiddel
i tropeemulsioner
og
af alupack(sort papir sammenklabet
medaluminiumsfolie).Efter undersogelser
af dr.Edith
Weydelykkedesdet at forogeholdbarheden
i
det fardige fotografiskebilledeved tilsatning
af stofferunderbarytagen,somforhindredeen

:('

6

i barytenog ved
opsugningaf sslvthiosulfaten
indfsrelsen af et sodabadefter fixeringen,
hvorveddet skadeligefixernatronhurtigereog
mere fuldstandigtblev vasketud af emulsionen.
Pi dennemide blev der arbejdetover helelinjen for at fuldkommengsrematerialerne.
I 1934kom Agfa 'Copex', et specialprodukt
til
reflexkopierved svagt dagslys.I 1935 blev
'Portona' markedsfort, et portretpapir med
sammefarvetonesom rsdkridt.
Blandt leverkusenerprodukterne
fra disse er
kan yderligeren&vnesAgfa 'Igebe' og Agfa
'Igebe Halbton' (tekniskepapirer) fra 1936,
Agfa' Gravure',(etgelatinefattigt
bromsslvpapir til forstsrrelsermed virkning som platintryk), Agfa'Pegel' (hajfolsomtregistreringspapir)fra 1938,og 'Anaglyphen'(tofarvetpapir til militare formil) fra t941.
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Under bearbejdningenaf fotopapireklamationer fandtdr.EdithWeydei 1938en serlig effekt. Ved forskningog viderebearbejdning
forte den til Agfa 'Copyrapid'. Produktetblev
forsinketaf krigen; men i L949blev det modtaget med begejstringi hele verden som en
hurtig og enkel fotokopieringsmetode.

Filmfabrikken i Wolfen
Pi nestenalle omrider beskaftigerAgfakemikernei Wolfen sig medproblemerneindenfor
film-, plade-,og kemikaliefabrikation.
Dr.Wilmannshavdealleredebanetvejenfor en effekmed denhojfolsomtiv kino- negativemulsion
me Koch-emulsion(som afloste de tidligere
amoniakemulsionermed deres alt for stejle
gradation).Til hamblev der i 1920indrettetet
laboratorium
som,udoverakutteemulsionsproblemer, beskaftigedesig med gelatinensog
emulsionsprocessens
vesen bide teoretiskog
videnskabeligt.
De fsrste arbejderhavdefwt
til opdagelsen
af visse svovlforbindelserder
ved tilsetning til gelatinenforbedrededen fotografiskeemulsionvesentligt.
Et andetvigtigt forskningsresultat
fra den fslgendetid var - ligesompi papirfabrikkeni Leverkusen- de lenge savnedestabilisatorersom
kunneforogedefotografiskeemulsionersholdbarhedfra manedertil er. De bliver til dels
stadigbrugt udenandringer.

r94r
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Pe omridet kinofilm blev der som allerede
navnt ydet en pionerindsats.I 1929markedsfsrte Agfa verdensfsrste specialfilm til talefilm, 'Tf1-Tf5' . Den var beregnetfor den
europeiskefilmindustri. I Amerika blev talefilm dengangudelukkendeoptagetpi positivfilm.

denfor emulsionsteknik.
Det galder bl.a. Gevaertshojfolsommesorthvidfilm'Gevapan33'
(L949)og 'Gevapan36' (1955)somskabtesig
et godt navn i hele verden, isar blandt erhvervsfotografer.
Nir det galder fotokemikalierblev der i trediverne gjort mangefremskridt. Fra denne tid
stammerfinkornsfremkalderen'Final'
(1931)
og 'Atomal' (1935). Den sidsteer udviklet
specielttil smibilledfilm - ugiftig, ikke farvende, og med en noje markeretterskelverdi.

Derudover befattede man sig allerede meget
tidligt med smalfilm. I 1927udsendtes
en 16
mm omvendefilm,som blev fulgt op af negativfilmen 'Novopan' i 1931og af 'Isopan16
mm' i 1934.

Serlig omtale fortjener sensibilitorerne til
orto- og pankromatiske
film fra farvefabrikken
Hoechst,som fra 1925er en del af I.G.Farben.Disseprodukterhenvisestil Agfa, og herfra sender man i 1928 'Rubrocyanin' og i
1929 'Allocyanin' pi markedet. De er beregnettil at skabeinfrarsdfslsommeemulsioner.

Pi omridet amatsrfilmhavdefremkomstenaf
det fsrste smibilledkamera(Irica 1924)skubbet helt nye problemeri fokus. Det lille negativformatkravede en stsrreforstsrrelsesegnethedog det forudsatteigen en formindskelseaf
sslvkornene.Efter irelangt intensivt arbejde
lykkedes det endelig for Agfakemikerneat
gennemhulleden gamle laresetning: En forogelseaf fslsomhedenmedforeraltid grovere
korn.

Der arbejdesmilrettet videre, og efterhanden
opstir negativemulsionermed et sensibiliseringsmaximumop til bolgelangde1050nm,
altsi langt ud over, hvaddet menneskelig
e oje
kan opfatte('Agfa Infrarot Rapid700', smibilledfilm fra 1935).

Forste skridt pi vejen til en finkornsfilm blev
Agfa 'Isochrom' fra 1932.Den var som navnet afslsrer ortokromatisk.Den blev forbedret
i L934og bragt op pe en hastighedaf ISO 10
(11/100 DIN). Sammeir opniedeAgfa med
'Isopan'ISO 32 og med 'superpan'
ISO 40.

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

Det rigtig storespringfremad,somhelt kunne
tilsidesetteden gamle laresatning, tog Agfakemikerendr.Koslowskyi 1936med "guldeffekten". Ved at tilsatte guldforbindelsertil
emulsionenvar det blevet muligt at foroge
fslsomhedentil det firedobbelteudenkornforstsrrelseeller ved den sammefslsomhedat
Effiekornenetilsvarendemindre.Ligesomved
sensibiliseringsfarvestofferne
er de anvendte
kvantiteteruhyre smi. For en normal smibilledfilm er 0,000001g guld tilstrekkeligt til ar
opni den imponerendevirkning. Agfa var det
fsrste firma til at udnytteguldeffekten.Fremkomstenaf de nye 'Isochrom'og 'Isopan'fra
19370g 1938vakteveldig opsigti densamlede fagverden.
GuldeffektenbevaredeAgfa som en fabrikationshemmelighed.
Fsrst efter L945, hvor alle
tyske patenter og fremstillingsmetoderblev
stillet til heleverdensridighed af de allierede,
blev denneopdagelsealmindelig standardin-

fuiflrn*n""'
Zum photogrophieren
der richlige Film,

I

Dr. Gustav Wilmanns.

Af rontgenfilmkan navnesAgfasrontgenfolie
(1928).I Leverkusenudvikledesetrontgenpapir (1931).Efter at der i 1933var sketen stor
ulykke i Amerika som fik offentlighedentil at
interesseresig for hvor farlig nitrofilm er pi et
sygehus,blev der opstillet krav om rontgenfilm pi sikkerhedsunderlag.
I lsbet af kort tid
lykkedesdet Agfa at fremstillersntgenfilmpi
et sterkt brandhemmende
underlag.En ganske
betydelig farekilde som havde kravet mange
dsdsofreblev hermedelimineret.
Det sammegjaldt ogsi de wnge filmtyper,
iser kinofilmen, som altid havdekravet omfattendesikkerhedsforanstaltninger
ved opbevaring og fremvisning.
I kriseirene t929-30 blev Wolfens organisation endret. Man adskilteproduktionog videnskabeligforskning, men opbyggedeet bedre
grundlagfor forskningenved oprettelsenaf en
teknisk-videnskabelig
afdelingunderledelseaf
dr.Wilmanns.
Den fsrste opgavefor afdelingenvar at udvikle en virkelig brugelig acetylemulsionsbierer
et problem som Bayers fotoafdelingtidligere
havdearbejdetintenstmedudenat det var lykkedesat opheve acetylcellulosens
mangelfulde
mekaniskeegenskaber.

Rettelsetil 1.del,Objektivnr.64, side12:
Sigfred Lovstad har ved gennemlasningaf
afsnittetom Gevaerthaftet sig ved en arstalsfejl. Firmaet L.Gevaert &. Cie blev ikke
grundlagt28.juni 1884,men 10 er senere.
I l9S9 flldte fotogrnfiet 150 fir. Samtldig fyldte rten store ltske folokoncern Agta 100 lr. I den nnledninger denne beretningbleret tif
under rednl.tion nf l\Inttt hins-.losefT,irihrermnnn

piviste at
Dr.Wilmannsog hansmedarbejdere
acetylfilmenkanbelasteshirdt, hvis manovergyder den med bestemtekombinationeraf oplosnings-og udfeldningsmidler.I 1938fremkom 'Neuzell' somlangt om lange kunneerstattenitrofilmen.

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 netopfordi der er tale om en hislorieskrevelaf firnt:relseh. er selrkritikkenikke sat i hojsredet,og der bliver kun lejlighedsvisdrngetreleuanlesanrnrenligningir
til nndie firmaersprodulitei.
l)et nrl Obiiktirs lrsere seh forsd'gei-t gore.

Fortsattesi neste nummer.
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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 Daguerreoffentliggjorde den Kunst han i Foreningmed Ni6pce
havde opfundet, det ubegribeligeHerei, at
fastholdeet Spejlbilledepaaen Solvplade.De
fsrste Efterretningerom dette tilsyneladende
Mirakel blev selv af Videnskabsmendene
modtagetmed Forsigtighed,La,gmendantog
dem ligefrem som Avisender.
Man fik Prsrreraf Daguerreotypierudstilleti

alle Europas stsrre Steder. Prospekter af
Bygninger med mikroskopisk Nojagtighedi
Detaillen,ja endogsaa
Portratter meden uhyggelig Lighed, som ikke kunde tilvejebringes
ved Menneskehaand.
Det var just ikke kjonne
Portrater; Ansigternevar sortladne,Omridsene taagede,Lyset og Skyggengrelt 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 havdebenagtet Muligheden af at frembringe deslige Lysbilleder, men for at berolige sin
Skepticismetilfojede han: "Men noget Smukt
kommer der dog neppe ud af denne Opfindel-

Fantasier!Vi har ikke aleneseetMennesker,
der neppe havde tilstrakkeligt Begreb om
Tegning til at Kopiere Mester:Naals tre
Streger,levere beundringsvardige
Kopier af
ThorvaldsensMesterverker, menvi kan, hvad
Ajeblik vi vil, gaa hen i Bogladen,Kunsthandeleneller Urtekremmerbutikkenog for et Par
Marks Penge kjobe Stereoskopbilleder,der
fremtryller ,€gyptensSfinkser,IndiensPagoder,KinasPorcelenstaarne,
St. Laurentflodens
regnskoveeller Pariserboulevardens
Vrimmel
for vort Oje meden 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 Strieglerhar gengivethele det urolige
Vogn- og Menneskemylderpaa Kongens
Nytorv ved SlesvigernesSkovtour og vi har
alleredetidligere fra GeorgE. HansensAtelier
seet en Afbildning af KjobenhavnsRhed,
hvorpaade fine Skyer, de flygtige Bolger og
det hurtigsejlende
Dampskib,er grebnei Flugten og haftede paa Papiret.

sett.

Forfatteren Jules Janin saa Sagen anderledes,
han skrev en Feuilleton om Daguerres Opdagelse 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 Madonna, 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 Spaadommei
Sammenligning med Virkeligheden!
Fem og tyve Aar er ikke henrundneendnu, og
allerede for lange siden har Fotografiens
Frem skridt di stanceretFeuilletongens dri stigste
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sultan Berlcook's mosls| i 'Egypten. samling: Andrew Daneman.

Mindre end en Tiendedeelaf et Sekunder nu
tilstrrckkeligttil at optageet Billede: man har
franskeog amerikanskeBilleder, der fremstiller galopperendeHesteja, hvori man saagar
kan skjelne Egerne i de rullende Vognhjul!
Man optagergjennemTeleskopettopografiske
Kort over de forskellige Egne i Maanen,og
man er istand til at fotograferehele "Folkets
Avis" paaen Plade,der ikke er stsrreendden
Pladset lille "m" optager,og det saatydeligt
at hvert Ord, hvert Bogstav,ja hvert ophojet
Marke af KontratrykketpaadenmodsatteSide
blive synligt under Mikroskopet.

bavselseet stortPortrat af Kejseren,Kejserinden Le petit prince imperial, Garibaldi eller
Pius den 9 - ja, i et af dem saaman den hele
Samlingaf "ItaliensBefriere" saatydeligt, at
man ikfte alene gjenkendteethvert Portrat,
men endogkundelase Navneneunderdem.
Jeg forudseer,at en eller andenvantro Leser
her vil faaeen stark Tilbojelighedtil at tenke
pi ,iEnder og Rotter, men det setter mig
ingenlundei Forlegenhed,
thi jeg er heldigviis
istandtil at kunnesigeham, hvor han kan faa
Syn for Sagen.Den stsrsteaf disseBijouterier
er alleredekommenhertil Byen. Dog mi jeg
udtrykkeligresenreremig denBemarkning,at
de her i Handelentilgengelige Smaapiecerer
af en langt billigere og selvfolgelig mindre
fuldendtKvalitet end Prsvernepaa Pariserudstillingen, hvoraf de billigste kostede 20-30
Francs.
Den omtalteExpositionfandtStedi Industripaladset og var besorget af det fotografiske
Selskab i Paris. Den indeholdt Bidrag fra
Fotograferi alle europeiskeLande- Danmark
naturligvis undtagen!- og i alle Fotografiens
forskejlligeRetninger.Her saamanved Siden
af de ovenncvnte mikroskopiske Billeder,
Portratter i Legemsstsrrelseog Prospekteri
halvandenAlen i Fiirkant, her var Fotografier
paa Solvplader,paa Papir, paa Borddug, pM
Tra og Kobberpladehvortil hverkenKridtet
eller Grovstiften eller Roulettenhavdevaret

Pariserudstillingen
Paa Pariserudstillingeni 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 spurgteforundret, hvad disse"Fantasie"
: Varer havdeat gtrorepaa en Ekspositionaf
Fotografier; men na,arman betragtededem
nojere,opdagdeman, at det lille Rsr, somden
efterlignedeGjenstanddannede- det var ikke
langere end en Fluekrop og ikke tykkereend
et tyndt Halmstraa-havdeet Hul i hver Ende.
Indenfor det mindsteaf dissevar der anbragt
en stark Lindse, og indenfor det stsrste et
mikroskopiskBillede, neppesaastort som et
Knappenaalshoved.
Holdt man nu et saadant
Ror op for Ojet, s& opdagdeman til sin For-
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Resterne af et lille tempel i Nubien. samling: Andrew Daneman.

anvendt,idet Billedernevar tegnedeaf Naturen selv.
Videnskabsmanden
havdetvungetLyset til at
udfsre Tegningenog Syrerne til at gravere
Steneneller Kobberpladen
for ham,og Kunstnerenmaatteved at betragteAftrykket indrsmffie, at han var paa gode Veje til at blive
overflsdig. Her saaeman originalePortretter
og Prospekterpaa Il4 Pladeog ovenoverdem
forstsrrede Kopier paa et Par Kvadratalens
Stsrrelse.Jeg vil ikke just paastaae,at jeg
foretrakde saaledes
frembragtestoreog grove
Portretter, for de eleganteMiniaturebilleder,
$xa Fotografien saalangehar leveret, men
Hovedfordelenved dennenye Fremgangsmaade er, at Maleren kan fsre Den, der vil Portretteres, hen til Fotografen,iurangererhans
Stilling, Holdning o.s.v., og i et Ojeblik
erholdeet lidet Portret, der senereforstsrres
og overforespaaLarredet i naturligStorrelse,
saaledesat han er sikret mod Fortegningerog
kun behwer at havesin Originalfor sig, mens
han legger den sidste Haand paa Arbejdet.
Her var nogle magelos dejlige transparente
Fotografierpaa Glas, der anbragtesomRuder
giorde alle Litografier og Glasmaleriertilskamme - Kopier af Middelalderenshaandskrevne Pragtvarker, sjaldne Autografer og
deslige. Albums i Folio af de forskjellige
Landes skonnesteEgne, af de zoologiskeog
botaniskeHavers sjeldnesteMerkverdighe-

der, af orientalskeMindesmarkerog Oldsager
o.s.v. - hele Samlingeraf Haandtegninger
og
Raderingeraf Nutidens og Fortidens stsrste
Kunstnere,kopieredesaaledes,
somkun Fotografien formaaer det - og endelig en tallss
Mangde Portratter af vor Tids Storhederi
Ministort Format.

Ingen dansk deltagelse
At de danskeFotograferikke deeltogi Udstillingen, maa udelukkendeskrives paa deres
Danskheds- d.v.s. pe deresdanskeBeskedenhedsog danskeMageligheds- ikke paa deres
UdygtighedsRegning.Det er en Selvfalge,at
det ikke lsnner sig her i Kjobenhavnat anskaffe sligeKempeapparater,somkan forrentesig
i Paris, eller drive de specielleRetningersaa
vidt som i en stor Stad,hvor en Fotografkan
udelukkendebeskaftige sig med en enkelt af
disse,men sammenlignerman saavelde stsrre
Portretter som de Visitkort, der findes i de
bedreksbenhavnske
FotografersUdhengsskabe med de franske,saaseermanaldeleslngen
Grund til, at de danskeFotografer holdt sig
borte fra Udstillingetr, mens baade deres
svenskeog norskeKolleger havdesendtBilleder did.
De Kopier af Malerier fra Rudolf Strieglers
(1816-1876)Atelier, som er blevnesotgtei
C.W. Stinck's KunsthandelAmagertorv33
staaer fuldkommen ved Siden af lignende
Arbejder fra Paris, endskjontman 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 densAnvendelse?Lad os afholde os fra alle Spaadommeom Opdagelsenaf
Fotografernes lapis philosophorum; det Stof
der overfsrer de naturlige Farver pi Lysbilledet! Lad os blot holde os til hvad der er opnaaet!

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
staaerpaa Fotografien i forreste Rekke blandt
Tumultanterne, Hr. X.D. er i fard med at
lsfte Rytteren af den stejlendeHest 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 paalideligtsom
et edsvorentRetsvidne!
Og hvilken Betydning har ikke Fotografien for
Krigeren og Statsmanden?
Hr. Lam, der er blind og stum, skal overbringe General Jonathan en vigtig Depeche. Undervejs 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,rleri Smaastykker,

Politi-fotografering
Det er nok til at forbausesover. 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
Objektivglassetmod Folkesvermen; hvergang
der bliver Haandgemeng, rykker han i Snoren, der aabner og lukker Tuben, og en Time
efter fremlagger han sine Billeder i Retten.

L4
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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 Generalen, lader denne sin Tandlage kalde. Hr.
Doktoren beder Hr. Lam lukke Munden op,
aabnerPlomberingeni en af hanshule Tander
og fremtager af dette Gjemme en lille Glasplade af Stsrrelse som et overskaaretKaalfrs " Hr "
Generalen legger det fundne Klenodie under
Mikroskopet, og see; der har han en fuldstendig Tegning af Fjendens Forskandsninger,

samtet egenhandigtBrev fra hanskorrespondent i fotografiskMiniaturekopi.
Note:
Forfatteren Erik Bogh (1822-rsg9) var en ualmindelig
produktiv skribent og udgav bl.a. 25 hrgangeaf skriftet
'DIT
og DAT" hvori han debattereclesarntidensproblemer. 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- fotogtafisk- optisk
r kuriositet

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

Flemming Berendt

Forfatteren Erik Bogh var bekymret for, at
hansbeskrivelseaf noget "dingel- dangel" ville
blive opfattet, som havde han "rotter pi loftet"
- men det er ingenlundetilfeldet. Disse smi
optisk/fotografiske kuriositeter barer navnet
efter sin opfinder, den engelskelord Charles
Stanhope,som levede fra 1753 til 1816. Han
var et anset medlem af Royal Society, fremmede bogtrykkerarbejdet ved at konstruere
beskaftigede sig med stereStanhope-pressen,
oskopien og udtenkte brugen af en lille linse
som grundlaget for den specielleminiature effekt, men lorden lagde i virkeligheden kun
navn til ideen. BegrebetSTANHOPE miniature, blev langt senerelanceret af den engelske
optiker John Benjamin Dancer (1812-1887),
som allerede i 1839 eksperimenteredemed at
nedfotografere daguerreotypier til rnikrostsr-

relse. Der skulle imidlertid gi mange itr fsr
tiden var modentil en videreudvikling.I 1850'
-erne fremstillede han til dronning Viktoria en
signetring med fem mikroportratfotografier af
kongefamilien,diameter3 mm, pisat en edelstenslinse.I 1858viste Dancer sine mikrofotografier, indsat og monteretunder slanhope-linser, til David Brewster, som i 1849 havde
konstrueretlinsestereoskopet.Sir David Brewster tog pf, studierejsetil ltalien, hvor han i
Rom fik foretrade for paven, kardinal Antonelli, samt andre kendte personligheder.Alle
morede sig over den lille kuriositet. En kendt
romerskjuveler F. Castellani,var med pi det
nyesteog fremstillede pi sit verksted smi billeder i smykker med linser slebetaf edelstene
(1 ) .
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Stanhope i kil<kert.
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Stanhopei fingerring.

Hvad er en stanhope?
Stanhope-mrnraturer
kan fremstilles pi flere
mider. Den simplesteer brugen af en tynd
glasstang,hvis afrundedeendevirker somlinse, der forstsrrer det transparente
billede eller
fotografi, bedre er brugenaf en plan-konveks
linse. Fotografiet,almindeligvismed en diameterph2-3 mm kaldetet mikrografi,er nedfotograferetpi en glasplade.Motiverne,tidens
"charms",blev skjult i smykker,medaljoner,
sminips og ikke mindst souvenirs.Alt, hvad
fantasienkunne frembringeaf muligheder,st
dagenslys. Kunsthandverkerne
fremstilledecigaretror, som de her viste, pibehoveder,teleskoper,kikkerter og smi fotografiapparater.
I
den eksklusiveende af produktionenbrugtes
guld, sslv og elfenbenf.eks. til penneskafter,

brevibnere, hindtag til spadserestokke.
Ideen
bredtesig i i.renefra ca. 1860-1900.
I maj 1860 fik fotograf prudent Ren6patrice
Dragon udtagetengelskpatentpi linsensanvendelsei forbindelsemed fotografier.Opfindelsen skabte hurtigt et souvenir-markedog
det blev fsrst og fremmestTyskland,Frankrig
og Oitrig, somblev hovedproducenter
af stanhopes.Det er forbavsendesvert i dag at opdrive stanhopes,trods det enormeantal, som
er fremstillet.Arsagenkan vare at de ;'skjuler" sig rigtigt godt. Gi derfor pe jagt, miske
finder du Frederik VII og grevindeDanner- et
populert par at have "skjult" i en STANHOPE.
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Kikkeendenpd 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'ser i privat eje, og venligst
udlAnt af Nis Anker Larsen fra Helsinge og
Ernst Thomsen fra Vejen.

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

Forstorrelse af samme.
Foto: Poul Wnstron
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De forste daguerreotypikameraer kom til Japan ca. 1854. Samtidig tegning.

Shashin-Kyo- sandhedsspejlet
FlemmingBerendt

'$

.9.
't+r
t)

Hollandske storksbmend fra Amsterdamog
Rotterdambesejledeivrigt dejapanskefarvande i midten af det forrige irhundrede,men at
gi i land pi kystenvar dog forbundetmedden
stsrstelivsfare.Det enestested,manhavdefiet tilladelsetil at opretteen kolonistation,var
pi den kunstiges Deshima,ud for Nagasaki.
Her ankomi 1840-41et stsrrehandelsskib
tbr
at udskibeedle metaller.Om bord var en hollandskfotograf,sommedbragte
en samlingdaguerreotypier"aftaget"i Europa.Fotografierne
blev forelagtde tillukkedefeudalherrer,
muligvis med salg for oje. Hvorledesman har reageretpi dettenymodens"spejlbillede",kan vi
kun gette om.
Det japanskeorige var nok isoleretfra omverdenen,men indenlandskforegik der en intens
"teknologisk"udvikling.Japanernes
nysgerrighed og snilde gjorde, at man allerede i
1700'talletgjordesig visseforestillingerom et
tegneredskab.Ssfarendehavde medbragtog
beskrevetdisseinstrumenter.I 1782havdeen
bersmt videnskabsmand
og opfinder,Gennai
Hiraga, konstrueretet cameraobscura.Nogle
ir senere- i 1788- beskreven kemikerBansui
Otsuki et camera obscuraskonstruktionog
brug. Han navngavdet Shashin-kyo,
hvilket
kan tydes som sandhedsspejlet.
SHASHIN er
det japanskeord for fotografi!

t t l t t
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I det storeverk "The Collector'sGuideto JapaneseCameras"fremfsres,atjapanerenBenkichi Ohno konstrueredeet daguerreotypikameraalleredei 1843,og aftog en pladeaf
sin kone. De to byer Nagasakiog Yokohama
bliver det sted,hvor de fsrstefotoatelieri begyndelsenaf 1860'erneetableres.Ca. halvdelenvar kvindeligefotografer,hvilket mi have vieret ret usadvanligti et ellers mandsdomineretsamfund.1889blev der i Tokyo stiftet
en fotografisk forening bide for amatorerog
professionelle.
VagnWibergSsrensens
folgende beskrivelsegiver et lille indblik i de fsrste \
japanskefotografersarbejdeog kulturellebaggrund.
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Elever, der btiver wndervtst i kalligrufi, kunsten at slvive smuh.
funling:

Det kgl- Bibliotelc

Billeder fra 1880'ernesJapanfundet
pi dansk loppemarked.

Shogun-tidens
Japan

Vagn WibergSsrensen

Indledning
Billederne pi dis:;esider stammerfra et fotoalbum fundet pi Frederiksberg Loppemarked.
Fotografierne er med stor sandsynlighedtaget
af den kendte japanske fotograf Kusakabe
Kimbei i 1880'erne,da Japanstadig var nirsten ubersrt af fremmede kulturer.
Albummet, som i dag findespi Det Kongelige
Bibliotek, er en kulturhistorisk perle, der giver
et indblik i, hvordan det feuctaleJapansA ud,
fsr indflydelse udetra begyndte ar prege og
endre landet fuldstendigt.

Det japanskealbum indeholder50 hindkolorerede fotografier, der miler ca. 9x lZ cm. (alb.
smlgn. 8/0 606) Det kgl. Bibtiorek.

Den historiskebaggrund
Da Daguerres fotografiske proces blev offentliggjort 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
havdevreret det i godt 200 f,r!.

2L

Fotografen gor sin. handel med en haflig gestus.

Det var ikke frygt for erobring udefra, der
havde fiet shogunen- Japansoverste hersker
og siden 1603 alle tilhsrende Tokugawa-familien - til at isolere landet fra den w:nge verden, men snarerefrygt for indre fiender og for
at bevare den politiske og sociale stabilitet i
landet. Med andre ord: for at bevare magteni
Tokugawa-slagten.
En lang rekke forbud sikrede denne politik;
kristendommen,der var blevet indfort af europinerne i slutningen af 1500-tallet, blev forbudt. I stedetopmuntredeTokugawa-shogunen
de konfucianske ideer, der prakede nojsomhed, loyalitet mod ens overordnedeog absolut
lydighed. Kristne blev skinselslsst forfulgt og
udryddet med metoder, der ikke stod tilbage
for den spanskeinkvisition. Det var forbudt at
bygge oceangiendeskibe, og enhver, der forlod Japan,var hjemfaldentil dsdsstraf,hvis de
vovede at vende hjem igen.

Det lukkedeJapan
Det japanske samfund var strengt hierarkisk
opbygget. 0verst befandt kejserensig, dernest
kom krigsadelenbestiendeaf shogun, lensherrer og samuraier, og under dem prestestanden
og bonderne.Langere nedepi rangstigenkom
hindvarkerne samt ksbmaendog allernederst
de kastelose.Kejserenog hansfamilie 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 shogunensmagt. Til gengeld
blomstrede klassiske japanske kunstarter ved
hoffet; havearkitektur, drama, te-ceremoniog
arrangering af blomster.
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Samuraiernevar Japans herskendeklasse.
Averst stod shogunen,Japansubestridtehersker. Navnet shogun betyder; "den store
feltherrer, der tugter barbarerne". Direkte
under ham stod 276 lensherrer, der hver
herskedeover dereslille del af Japan.Under
dem tjente de menige samuraier.De levede
efter Bushido"KrigerensVej", hvis hovedtrek
var &re, selvdisciplinog fuldkommenligegyldighed overfor fysiske prorrelser.Dertil kom
ubetingettroskab og loyalitet mod deresherrer. De forventedeat ofre deresliv for deres
lensherrerog hvis de blev besejreti kamp,
mitte de begi selvmord,seppuku.Til gengald
havdesamuraierneret til at huggeenhverikke
samurained efter forgodtbefindende.
Samuraiklassen
udgjordeca. 6Voaf befolkningen og de fleste af dem var veluddannede
og
vanttil at ledeandre.Den langeisolationsperiode med relativ fred og stabilitet,- der fsrtes
ingen krige fra 1625-1863,ofo man ser bort
fra bondeoprar- gav samuraierne
ringemulighed for at udsve deres traditionellefunktion
som krigere. Mange af dem blev derfor i
hojere grad effektive administratorerog embedsmendi Shogunatetsog lensherrernes
tjeneste.Noglehistorikeremener,at deter denne
traditionfor at gare tingeneordentligog planmessigt og med den allerstsrstepligtfolelse,
der er hovedansvarlig
for Japanshastigemoderniseringog nuvrrendeindustriellestade.
Prestestanden
udgjordeen forholdsvislille del
af befolkningen,menpi trodsderafhavdeden
storbetydningsomsamfundsberende
element.
Isrr shinto-religionen
spilledeen vigtig rolle.
Shinto er Japansgamle naturreligion,som
byggede pi de konfucianskeideer, ifolge
hvilke kejserfamilien
blev opfattetsomsolgudindens efterkommere.Shintoismenhar en
stark patriotisktendensog densmytologier
identiskmedJapansreligiosesagnhistorie
med
en tro p6,, at Japanhar en serlig missioni
verden.
Shinto-religionen
prakedenojsomhed,loyalitet
og absolutlydighed,og var dermedmedtil at
underststte det bestAendesamfundssystem.
Andernesvej, som shintoegentligbetyder,er
ledsagetaf forfadredyrkelseog en tilbedelseaf
naturen,ofte ved lokale helligdomme.I dag
finder man stadigmangejapanere,der holder
dissetraditioneri hevd ved ritualer og ceremonier, der minutiost overholderde gamle
forskrifter.
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Bsnderne
Bsnderneudgjordeca. 80% af befolkningen
og var den gruppe,somhele samfundethvilede pi. Til trods for dereshoje socialestatus
var de i realitetenlivegneog stavnsbundne.
De
jorden
mitte ikke forlade
eller skifte erhverv,
og de boedei landsbyer,der ejedesaf medlemmeraf samuraiklassen.
Denneejendomsret
omfattedeikke blot de materielleverdier, men
ogsi alle de mennesker,der boedei landsbyen.
Risen,der var nogleproduktionen
i denfeudale
skonomi, blev stadighojerebeskattetaf myndighederne.Selv om bsnderneforogedeproduktionenved hjelp af godning,overrisling,
blev de fattigere og fattigere. Det fsrte til
utallige bondeopror, der alle blev sliet ned
med stor brutalitet.

Hflndvrerkereog handlende
Hindvarkere og handlende
udgjordeen beskeden del af det feudalejapanskesamfund,hvor
de enkelte familier i vid udstrekning var
Felles for de handlendevar
selvforsynende.
dereslave socialestatus.De blev ringeagtet,
fordi de "kun" solgte og kobte andresvarer
for egenvindingsskyld. Nederstpi densociale rangstigevar de kastelsse.De udfsrte det
urenearbejde,og var beskeftigetsombodler,
garyere,slagtereog lokumstsmmere.
Den dag
kastelsse
nedvurderet,
i dag bliver de
bide
skonomiskog socialt, og jobs, der betragtes
som urene,udfsresstadigaf dem.
De japanskekvinder blev gift megetungeog
indenfor de sociale rangklasservar de altid
underordnetmanden.Selvi dag,hvor Japaner
udstyretmed en af verdensmest avancerede
love om ksnnenes ligeberettigelse,bliver
kvindernebetragtetsom en slagsandenrangsvipsener.De klassiskesksnhedsidealer
for de
japanskekvinder var rsde eller violetteleber,
sorte tender - hvad der blev betragtetsom
tegn pi ekstraordinar sksnhed- en hvid nakke. Der var ogsi kvindelige samuraier.De
begik seppukuved at skere halspulsirenover.

Japan tvinges til at ibne sig
Den enestekontakt med udlandetvar to smi
handelskolonier
eenkinesiskog eenhollandsk,
der var beliggendepi en kunstigs, Deshima,
ud for Nagasaki.Den hollandskekoloni, 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
best dende samfundssyst em.

Sl<omageri ferd med at fremstille de karalaeristiskc japanske sandaler.
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Skoselger. Hdndverkere og handlende udgiorde kun en beskedendel af det feudale japanske samfund.
De enkeltefamilier var i vid udstrekning seluforsynende.

Bonde ifort regnkappe af rishalm. Bonderne udgjorde ca. 80 Voaf 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.

startenkun mitte besti af 11 mand, den eneste
mulighed for kontakt med Europa og den
vestlige kultur i det hele taget, japanerne
havde. Kun lidt vesterlandsklagekunst, militarteknik, samt geografiske kundskabersivede
gennem nileojet.
Men den 8. juli 1853 ankrede en amerikansk
flide under ledelse af kommandorkaptajn
Matthew C. Perry op udenfor Edo, det nuvarende 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 hentejapanernessvar.
"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
shogunenoverfor et ubehageligtdilemma. Der
var jo tale om en rystende forskel i militer
styrke.
Der var ingen tvivl om at Japan ville lide et
knusendenederlag, hvis det valgte krig. Der
var derfor ingen mulighed for at yde virkelig
rnodstand- eksemplet Kina og dets skabne i

opiumskrigen 1840-42var ikke for opmuntrende - og japanerne var derfor tvunget til forhandlingsbordet, hvis de ikke snskede at se
Japan totalt knust og landet miske ende som
koloni under en eller flere af de vestlige magter.
Perry kom igen i fetlruar 1854, denne gang
med ni skibe, og Japan mfrtte underskrive en
ydmygendetraklat, der krrevedef,bningenaf to
havne for amerikansk handel, en bedre behandling af amerikanskeskibbrudneog oprettelse af et amerikanske konsulat i den ene af
de to havne. Traktaten blev underskrevet i
marts 1854 og bl.a. opniet ved, at de amerikanske forhandlere viste japanerneboger rned
billeder af, hvordan den amerikanskeher havde nedslagtetslet bevebnede mexikanerei den
nyligt afsluttede amerikanske aggressionskrig
imod dette land. Kort efter tiltvang England og
Zarrusland sig tilsvarendetraktater, og i 1858
fremtvang amerikanerneen endnu mere vidtgiende traktat; flere havne ibnet for handel,
ret for amerikanske statsborgere til at bo i
Edo, eksterritorialret for amerikanerebosat i
Japan,samttoldregler, der muliggjorde skonomisk 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.

FotografietsFremkomst
overtore dem til litografier.
De aldste bevarede fotografier fra Japaner 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 vestmagterneskrav.
Desudenvar der en {endtlighed mod udlendinge, som ikke mitte faerdeslengere end 30
km. ind i landet og det endda med fare for at
fi huggethovedetaf fanatiskeog nationalistisk
indstillede samuraier.

Med sig ombord havde Perry en daguerreotypist ved navn Eliphalet Brown, Jr., som i
perioden 7. februar til 28. juni 1854 tog en
serie daguerreotypier, som er de aldst daterede fotografier optaget i Japan.
Billederne forestilledeby- og landskabsmilj oer,
forskelli gej apansketyper samt forhandlingsdelegationernefra henholdsvisJapan og USA.
Desverre gik alle disse billeder til ved en
brand i Philadelphiai USA, da man - efter at
ekspeditionen var vendt hjem - var ved at
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Et kobbel hunde forsoger at hindre en fotograf i sit
arbejde. I baggrunden defremmede skibe, som er anlvet
op pd reden. Tresnit 1865.

I 1861 forsogte en gruppe samuraiersigar at
udrydde hele det britiske diplomatiske korps i
Edo. Endelig var der i 1850'erneog 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 entusiasmeaf japanerne.
I vesten var der stigendeinteressefor Osten og
dens fremmedartede kultur, og for at tilfredsstille denne nysgerrighedbegyndtefsrst europeerne og herefter japanerne at fr:emstille
albums med fotografier af japanskemiljoer og
typer. De blev megetpopulere i den sidstedel
af det nittende irhundrede og blev isar solgt

til udlandet, hvor: man var fascineret af orientens fremmedartedhed. Fotografierne i disse
"Japan-Albums" var megetofte hindkolorerede, opstillingerne enkle og stilen minder meget
om den man finder i japanske tresnit- og
lakarbejder.
Indholdsmassigt dekkede de mangeemner fra
det feudale japanske samfund lige fra dagligdags begivenheder som madlavning, vask og
spisning til afbildning af forskellige arbejdssituationerog professioner,kulturelle foreteelser og ceremonier, ja nesten alle omrider af
det middelalderligejapanske samfund.
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Det importered.ekamera tages i bruy qf en.japunskfotograf. Billedet er et trrcsnit af Hoin
Ichikawa 1860 muligvis fra Yokohanta.Samling: Ishiguro.

84

Felix Beato - KusakabeKimbai
I slutningen
af 1861offentliggjorde
englenderen Gower, der var sekretar ved det britiske
konsulat,og i wrigt en af de overlevendefra
den ovennrvnte massakrei Fdo, en serie
kommerciellefotografiermedtitlen "Viewsof
Japan".De blev udgivetaf firmaetNegrettiog
Zambra i London og vakte stor sensation,
sandsynligvis
de fsrstekommercieltfremstillede fotografier fra Japan.
En af de mest betydningsfuldeeuropaiske
fotografer pe det tidspunktvar den italienske
krigsfotografFelix Beato(?-1903).Han slog
sig ned i Yokohamai slutningenaf 1863og
begyndtestrakspi en dybtgiendedokumentation af Japansmiddelalderligesamfund.Han
startede"genren med handkoloreredestudieportretterafjapansketyperi albums,og Beato
fik derved en vidtgiende indflydelse pi al
senerekommercielfotografi i Japan.
Beatosbilleder havdeogsi en sl6.ende
lighed
japanske
med de traditionelle
tresnit bide i
opstillingenaf de portretteredeog i det emnemessigeindhold i de rekvisitter der blev
brugt, og helt frem til begyndelsen
af det20.
irhundredeblev dennestil efterlignetaf nesten alle japanskekommerciellefotografer.
I 1877solgteBeatosit studietil baronR. von
Stillfried, en ostrigskadelsmand,
der fortsatte
med at udvikle genrenmed studieportretteraf
japansketyper. Hansarbejderer karakteriseret
ved en psykologisk intensitet i billederne,
fremhevetaf ensfarvede,
ofte sortestudiebagtapper og i wngt et minimumaf rekvisitter.
Stillfried var den fsrste europeiskefotograf,
der gjordeudbredtbrug af japanskelerlinge.
Den mestfremtradendeaf demvar Kusakabe
Kimbai, der sandsynligvis
er ophavsmand
til
billedernefra det album,der visesher.
Kusakabe Kimbai udviklede sig senere til
sammenmed OgawaIsshin - der forudenat
viDre overklassensforetrukneportratfotograf
ogsi var pioner inden for videnskabeligdokumentations-og kulturfotografi - at vere de
to mestfremtredendejapanskefotograferi det
nittendeirhundrede.
Da baron von Stillfried forlod Japani 1885
overtog KusakabeKimbai ateliet i Ykohama,
og frem til 1912 viderefsrteogperfektionerede
Kusakabetraditionenmed studieportretteraf
japanske "typer". Der er derfor en direkte
forbindelsemellem indholdeti Beatos,Stillfrieds og Kusakabesarbejder,der i dag ikke
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blot fryder beskueren pi grund af deres fotografiske- og kunstneriske kvaliteter, men
ogsi er en af de vigtigste kilder til dokumentation af et Japan, som ikke mere er .
Danmarks Fotomuseumskonsulent Flemming
Berendt har for nylig fundet et tilsvarende
album, muligvis noget eldre, som kan ses pi
museeti Herning.

Den japansl<char 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. 1974,
Laderriere, Mette, ed.: Danes in Japan 186g to l94O:
Aspects of eady Danish-Japanesecontacts.
Copenhagen:Akademisk forlag. 1984.
Liitken, Bo: Hvem er japanerne?: Japanshistorie op til
1945. Munksgaard. 1985.
Steenstrup,Carl: Japan 1850-1980:U-landet giorde sig
selv til stormagt. Gyldendal. l9BZ.
Storry, Richard: Japanshistorie. Kabenhavn. Haase &
ssns forlag. 1968.
Warwick, Clark:, ed.: Japan Photographs1g54-1905.
London. Hamish Hamilton. 1980.
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Kunne man fotograferefsr 1839?
FlemmingBerendt

Den fotohistoriskeperiodebegynderi irene op
til 1839. Vi betragter Ni6pce, Daguerre og
Talbot som fotografiensopfinderesuppleretaf
enkelte andre, hvis kemiske opdagelservar
medvirkendetil det lykkelige resultat.
I en rakke fragmentariskeartikler vil jeg beskrive, analysereog fortolke mulighedenaf, at
kunstnere, videnskabsmandog andre larde
har forsogt at fastholde det latente billede
lenge for Daguerre.
Den fsrste historieer resultatetaf en studierejse til Hamburg og Amsterdam.

Camera obscura
Hvor og hvornir mennesketkonstrueredecamera obscurafortaber sig i det uvisse. Men
ALHAden larde arabiskevidenskabsmand
ZEN (965-1038)benyttedesig af cameraobscuratil sinestudieraf stjernehimlen,iser solformsrkelser.En begivenhed,somvar et cenDe fsltralt punkt i den tids begrebsverden.
gendeirhundreder blev instrumentetanvendt,
dels til videnskabeligbrug dels somtegneredskab.
bliver det univer400 er senerei renessancen,
som
salgenietLeonardoda Vinci (1452-1519),
for camera
finder nye anvendelsesmuligheder
obscura.Blandt andetkonstruereog udtenker
han brugenaf instrumentetved portratmaleri.
Han kalderhjelperedskabetfor "Oculusartificialis" - det kunstigeoje!
Pi dette tidspunktved udgangenaf det 1500
irhundrede begyndervor fsrste besynderlige
skildring.

Johannes Torrentius (1589-1 644).
Var han pd sporet af 'fotografiet" ?

Efter en grundig uddannelsei malerkunstens
grundregler bosatter Torrentius sig i byen
Haarlem. Da han ikke tilhsrte eliten af samtidenskunstmalere,mi han ernare sig ved specielt at dyrke genren interior, stilleben samt
frivole nogenbilleder.
Pe museernei Amsterdamog Haarlem har
manbevareten del af hansstsrreog bedstearbejder, isar de frivole billeder. Imidlertid er
der to ting, somgor Johannes
Torrentiusinteressanti fotohistorisksammenheng.Han beskaftigedesig nemlig med alkymi. Vi kender
intet til hanslerdom pi omridet eller de fors6E, han mitte have gjort, men det har ikke
varet helt udenbetydning,idet de hollandske
myndighederi t627 arrestererkunstmaleren.
Man anklagerham for gudsbespottelse
og troldomskunster,og han idsmmesen dsdsstraf,
somhandog undgir ved at ladesig underkaste
legemlig tortur, hvorunder han tilstir sin
brode.
Det er her historienbegynderat blive interessant. Hvad er det han arbejdermed?Hvad er
det for en kemi, hanhar "fremtryllet",nir han
udtalerdisseord:

Holland var pi den tid ved at blive en magtfuld nation, hvis handelog ekspansionbredte
sig til store dele af den kendteverden.Byen
Amsterdamvar midtpunkteti denneverden.
Pe malerkunstensomride var man fsrende.
Torrentius( 1589- L644)
KunstmalerenJohannes
var en af disse.
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AthanasiusKircher's cameraobscuraudenlinse anno I&6.
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Hvad var det for en "susendelyd" - kunstmaleren beskriver?
Kunnedet tenkes at vere en kemiskreaktion?
Har han forsogt med at fastholde det latente
billede i cameraobscura?
I fortegnelsenover hansmaleriproduktionser
man, at alle interisr og stillebenbillederer
sm6.,ca. 6x7,5 tomme.Det lykkedesmig ikke
at finde et enesteaf dissebilleder (fotografier)
- alle er de tilsyneladendegiet tabt. Eller har
fikseringenikke varet holdbar?
Miske var JohannesTorrentius 2W er fsr
franskmandenLouis Daguerre.Uvishedenvil
nage os indtil et bevis bliver fundet. Et lille
hollandskbillede 6x7,5 tommestort.
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"Jeg maler ikke ved hjelp af et staffeli og benytter ikke pensler. MIT billede ligger fladt
trd, det er ikke mig, som maler pi det, men
jeg anvenderen andenvidenskabdertil. Der
passereren sod, musikalsklyd henover larredet, somvar det en bisvarm der svavedehenover".

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

Et andetstedhedderdet:
"Jeg maler med andrefanrer og benytterdem
anderledesend andre malere.Ved farveblandingenopstir der en susendelyd, der ophorer
nir farverne sidderfast".

Steur A.G. Vander: JohannesTorrentius.
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Bertel Thorvaldsen
Et helplade-daguerreotypi
fra 1840?
FlemmingBerendt
Et daguerreotypidannessom bekendtpi en
forsslvet kobberplade.Da bide sslv og kobber
var kostbarematerialer,blev de flestedaguerreotypier fremstillet relativt smir.De almindeligste formater var Il4 plade (70x550mm),
ll6 plade80x70mm eller Ll3 plade(160x120
mm) - mindre end 10 helpladedaguerreotypier
(2I5x165 mm) er kendtei Danmark.
En af de mestusedvanligehelpladeoptagelser
i Danmark er af billedhuggerenBertel Thorvaldsen(1770-1844)fra 1840eller 1843.Der
har i periodervaret forsketintenstudendogat
noget endegyldigtbevis for den rette datering
er fremlagt. De fotohistoriskekendsgerninger
og de mere spekulativegatterier er der nu i
150aret for Thorvaldsens
dsd en godlejlighed
til at fremdrage.
Neubourgs helpladeoptagelse
Pi ThorvaldsensMuseumi Ksbenhavnopbevares det omtalte helplade-daguerreotypi
af
Bertel Thorvaldsen.Billedet er nonteret bag
glas, 24,6x30,2cfr, med lysmil I5,6x21,2
cffi, anbragt i en sort skindbetrukketeske.
Billedet er sandsynligvisikke guldtonet,og
bagsidenhar folgendepiskrift:

'Thorvaldsener beskertiget
med at optegne
Kompositionen
til et Basrelief,der var en Gave til BaronesseStampepaa hendesFsdselsdag i 1840: Diana som staaendefor Jupiters
Trone udbeder sig at maatteforblive Mo og
hellige sigJagtlivet. Somdet enesteelcsisterende Portrat af Thorvaldsenog som en af fotografienseldste, maaskeden aller eldste danske Inkunabel, har Daguerreotypietsin store
interesse,derforogesyderligerederved,at det
afvigerberydeligtfra de traditionelleFremstillinger af den danskeBilledhugger. Thorvaldsen blev paa sine gamleDage i Reglenenten
aJbildetsom en olympiskJupiter eller som en
bredt smilendeBedstefar.
Daguerreotypietminder derimodom en Udtalelse i KestnersRomischeStudien: "Thorvaldsen blev Aar for Aar smukkereog i de sidste
Aar fik hansstorladneSkikkelsemeddenmregtige Solvmankemerkeligt nok mer og mer Karakteren af en Love, medensdenfine Nnsespids i Forbirdelse med de klare lysebha Ajnesgennemborende
Blik samtidigbragteOrnen
i Erindring".

Hvem var Neubourg?
Franskmanden Aymand-Charles-Th6odore
Neubourg(1795 - ca.1866)var den fsrste
udenlandskefotograf, der daguerreotypierede
i Danmark.Han betegnedesig selv som handelsagentmed arlige sommerrejserfra Paris
via Lribeck til Ksbenhavn. Naste mil var
Stockholm,entenover Malmo eller Goteborg.
Den svenskehandelspartner
var det storekendte engrosfirmaC.F. Bohnstedt,sombl.a. importeredevin og sydfrugterfra middelhavslandene. Aymand Neubourgsrejse til Norden i
foraret 1840har i dennesammenheng
en s&rlig fotohistoriskinteresse.
Den geschaftigehandelsmandhavde mange
jern i ilden. Efter egetudsagnkontaktedehan
i 1839 fotografmesterLouis Daguerre, hos

Portraitd'aprds
Nature
du Cdl6breSculpture
Thorvaldsen1840
Nederster anfsrt med andenhandskrift:
1840Neubourg.
Skriftener densammesompi to andreksbenhavnskebyprospekteroptagetaf den franske
daguerreotypist
CharlesNeubourg,lnen intet
reeltbeviser endnufundet.I museets
irsberetning fra l9I7 beskrivesdaguerreotypiet
med
folgendeord:
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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:Dctkst.Bibtrotck

hvem han fik undervisningi brugenaf et daguerreotypikamera.
Hospariseroptikeren
Lerebourg ksbte han et komplet apparaturtil den
nettesumaf ca. 300 franc lig medca. 15.000
kroner i dagenspriser.
Med sin ny titel "daguerreotypist"
rejstehan
fra Ltibeckden 25. juli 1840meddampskibet
Malmo. Om bord pi skibetbefandtsig yderligere nogl,ehandelsrejsende,
tre hindverksgardist,
svendeog en
som det fremgir af
"Adresseavisen".Desudenmedbragtehan et
kompletdaguerreotypiudstyr
til brugpi rejsen.
Hensigtenvar at udstilleog selge de optagne
daguerreotypier
i byerne,hanbesogte.

Den21. september1840venderdeninitiativrige daguerreotypistNeubourgtilbagetil Paris.
Et svenskdamebekendtskab
fristedeimidlertid
overevne,og AymandNeubourgvendteregelmassigt hver sommertilbage til Stockholm,
hvor han til sidstbosatteog giftedesig - hvorefter han endrede sit navn til Nubourig, en
forsvenskningaf sit familienavn.I 1865eller
1866dsr han ca. 70 ar gammel.

Neubourgsoptagelser
Man har kendskabtil to eller tre af daguerreotypist Neubourgsoptagelser.Under sit besog
i Ksbenhavnfra 25. juli til den 13. august
1840"aftog" Neubourgto prospekter;det ene
af Gl. Strand, det andet af Slotspladsen
set
imod Bsrsen(1). Pe et vist tidspunktejedesde
af direktsr Albin Rossval,udgiverenaf "FotografiskTidsskrift".Rossvalskankedei 1890'Ridhusbibernebeggebilledertil Ksbenhavns
liotek, som seneredeponerede
dempi Koben-

Udstilling i Stockholm
I det stockholmskeAftonbladet for den 10. og
15. september meddeles det, at man mellem
kl. 8-12phadressenStadssmedjegatan
5 (firma
Bohnstedt) kan se og Isbe udstillede daguerreotypier, samt modtageundervisningi den fotografiske kunst mod betaling.
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Neubourgssmulcl<e
prospelo af Gammel Strand. Vejerboden og Pramlaugets kontorbygning Id
endnuforan Assistenshuset.I forgrunden den hollqndsk inspirerede hojbro. Samling: Kbh.
Bymuseum.

Borsen var et yndet motiv i 1840'erne. De udenlanskefragtskibe ved kajen, "De sekssostre" i baggrunden
samt Frelsers Kirkes spir var et oplagt motiv for daguerreotypisten Neubourg.
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Klndt i sin arbejdskittel stdr Bertel ThorvaWsenmed ryggen mod den vedbendkl"edtemur (pd I,{yso?).De
sammenknebneojne og den svage uskarphed indikerer en elcsponeringstidpd 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
hovedstader dog det mest interessante.
Med Neubours veludviklede forretningssans
var den nyligt hjemvendte70-irige verdensberomte billedhugger Bertel Thorvaldsen et oplagt fotografisk emne. Aymand Neubourg kan
have aftalt et tidspunkt omkring den fsrste august 1840for en "aftagelse".Stedetvar oplagt,
uden for Thorvaldsens nyindrettede atelier i
den sydlige ende af Charlottenborgsgird pi
KongensNytorv (1). Sagkyndigemenerdog 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 Stampehavde bolig. Optagelsestidspunktetvil i si fald v&re efter Thorvaldsens sidste rejse til Italien - altsi 1843 iffet fsr hans dsdl
Den stateligebilledhugger har taget opstilling
ved siden af et basrelief: "Diana og Jupiter",
som han havde givet baronesseStamper fsdselsdagsgaveden 26. april 1840.

Daguerreotypiet
Den aldrendebilledhuggerer gengivetspejlvendt, med en nesten levendemenneskelighed, somer ganskeusedvanligtfor et daguerreotypi,hvis det virkeligt er "aftaget"si tidligt
somi 1840.
Pe bi[edet servi Bertel Thorvaldsenmedvenstre hin d goreden specieltitalienskegestustil
afsvargelseaf onde ojne. Skulle det virkeligt
v:ere muligt, at den store billedhu1ger,som
har genskabtalverdensguder og mennesker,
var mistroisk over for den ny teknik, som
Neubourghelt sikkert har forklaret Thorvaldsenalt om - at blive "aftaget"pi et daguerreotypi?
ganKunne det tankes at "fingerplaceringen"
ske simpelt skyldesDepeyfren'skonfraktur,
som er hyppig hos eldre mend, isrr ved 4-5
finger, og diabetespatienter?Eller simpeltgigt
efter de mangeirs arbejdemed marmor?

(2)'
4L
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Litografifra 1846. Museet blev dbnet 1848. MqlerenJorgen Sonnehavde endnu il<keudstyretfacaden
med sin beromte frise af Thorval.dsenshjeml<omstfra 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
smukkebillede, hvilket vi kan takkeden svenskehoffotografJohannes
Jiegersefterkommere
for.
JohannesJiiegerfra Berlin slog sig i 1858ned
i Sverige og blev en succesrigfotograf. Han
for 1.000
erhvervedehelpladedaguerreotypiet
mark, men i 1890rejstehan tilbagetil Tyskland, hvor det desvierregik darlig for hans
fotografiskevirksomhed.L894kom han igen
til Stockiiolm i anledningaf en fotografisk
udstillingi Industripaladset
fra 3.-18. november. Han rnedbragte
billedetog vistedet frem
for tidens fsrende fotografer. Fotograf Frederik Riise (1863-1933)linte billedetog forevistedet i DanskFotografiskForeningpi et
msdeden 30. novembersammeir. Riiseforsogteat formidleen handelmedThorvaldsens
Museum, men da JohannesJieger forlangte
3.000 kroner for billedet,blev hancllenafvist.
Jilegerfik daguerreotypiet
medretur og havde
det indtil sin dsd i 1908.
Hans niece Emma Mostroph Friedenaufra
Berlin tilbsd nu Thorvaldsens
Museumdaguerreotypiet for den sammepris, som Johannes
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Jiiegeroprindelighavdegivet - og billedetblev
hermederhverveti 1909.
NOTER:
1. Objektiv nr. 45 s. 33 og 36.
2. Afdsde mag. art. Bjorn Ochsner fra Det kgl. Bibliotek har over for mig tilkendegivet, at stedet hverken
synes at vere Charlottenborg eller Nyso gods.
LITTERATUR:
Adresseavisen:27 .7. 1840
Nyare Helsingborg-Posten:15.8. 1840.
Aftonbladet, Stockholm: 10.9 og 15.9.1840.
Beretning fra Dansk fotografisk Forening, VIII, 1894,
s. 218f.,220,229t.
Politiken:7.12.1894.
F. Hendriksen:Menn. (Aarsberet.),I, 1917, s.396-97.
Thorvaldsens Museum Aarsberetning t9L7 .
N .T.f.F. V l , 1922,s.1-5.
N . T . f . F . X , 1 9 2 6 ,s . 8 1 - 8 2o g 1 1 4 - 1 1 5 .
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 luften
SylvestJensenog den danskebondegArd.

;s

Med udgangspunkti artiklen "BALLON TRIP 1890!"objektiv nr.
33 (f 985)side 26136har forskningsbibtiotekar,
cand. scient.Henrik Dupont og cand.mag. Arne S. Andersenfra Det kgl. Bibliotek
nl.fl. udgivet en bog med ovenn&vntetitel i anledningaf bibliotekets2fi) frrsjubilreum somoffenttigtnationatbibliotek. Bogener
et vresentligtbidrag til beskrivelsenaf et kapitel i dansk fotohistorie.
Henrik Dupont

Bogenindehoideren kort historiskoversigtomkringluftfotografleti Danmarkog en biografi om Viggo Sylvest
Lutlfoto. SelJensenog hansetableringaf SylvestJensens
ve SylvestJensenssamlingomtaiesmeredybtgiendei en
artikel af Arne Andersen,hvori der gives en beskrivelse
af de mangeforskelligedelsamlinger,dels deresomfang
historisk dels de forskellige karakteristikaog samlingens
udbredelseindenfor Danmark. Der gsres endvidererede
for de forskellige tilgangetil samlingerne,si.rledes
at man
kan ft et indtryk af mulighedernefor at f,rndeet billede fra
sin egen hjemstavn.I detteafsnit omtalesligeiedeskonkurrerendetirmaer, hvis samlingerogsi er i bibliotekets
eje.
PeEt afsnit af tidligere overinspektsrved Frilandsmuseet
ter Michelsen,fortelles om hvorfor det si sidan ud, byggeskikkenomkring de danskegirde, deisforskelligeregionale karakteristika dels en mere historisk udvikling af
gardtyperne.Derudoverkommer PeterMicheisenind pi,
hvad der i ovrigt kan laesesaf luttfotografierne.
Mette Skougaardog
I hovedkapitlethar museumsinspektor
arkitekt JesperHerbertNielsenudvalgten rekke girde fra
forskelligeegne af landetog folger via luttfotografierne
dissegirdes udvikling over en knap 50-arigperiode,for
dervedat belyseandringeri sivel gardenesbyggestilsom
i funktionerneindenfor sivel gard som tilhsrendearealer.
Til dettebrug er SylvestJensenssamlingenestiende,selv
om billederneikke er tagetmeddettefor oje, mensnarere
for at give den enkeltegardejeren mulighedfor at pynte
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sine stuer og vise sin ejendomfrem. Ved dels at folge girdene pi fotografierne, dels at bruge andre kildematerialer,
bl.a. mangesamtalermed nuvarendeejere af g6,rdene,
er
det lykkedesat skrive en sp:pnendeudviklingshistorieomkring en periode med megetstore omvaltninger inden for
dansklandbrug.Bogenvil forhAbentliginspireretil yderligere anvendelseaf de enorme kildevardier, der ligger i
disse billeder.
Luftfotografierne i Det kgl. Biblioteks Billedsamlingeradskilt i en sarlig Luftfotosektion, der for tiden befinder sig
i magasineri Havnegade,men fir bedre placering ni.r de
nye lokaler i Havnefrontentagesi brug i 1996. Biblioteket
har lige siden 1913 ksbt eller har fiet luftfotografier til sin
samling, hvormed Billedsamlingenrider over et megetimponerende udsnit af de billeder der overhovedeter taget
fra luften over Danmark. Dette gelder lige fra de fsrste
bevaredeballonoptaglseri 1890, til de nyesteoverflyvninger af landet i 1:25000fra 1988.
I-angt de fleste billeder har vi i sivel negativ som positiv,
samlingerne omfatter sivel optagelser taget skrit, fld
henblik pi illustration, som optageisertaget som lodbilleder med det primaereformi.il at anvendedem ved kortproduktion og kortrevidering. Biblioteket modtog i 1960'erne
en rakke mindre samlinger, udover de enkelte billeder,
der i periodenfra 1913 var indkommettil atdeiingen.En
reekkemindre firmaer mitte i midten af 1960 erne ophore
med luftfotografering og deres samlinger af positiver og
negativer blev reddet, ved at biblioteket enten overtog eller ksbte for en symbolsk betaling. Kun en mindre del af
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Gipsy Moth flyvemaskinen med hvilken Viggo SylvestJensen(1910-1959)
indledte sin karriere indenfor
den private luftfart. Til venstre v.s.J. og hans svoger luftfotograf
Evald Bech Holtz. Samling: Det kgl
Bibliotek.
disse samlingerblev i fsrste omgangoptageti samlingerne, formodentligpga. ressourcemangel.
De flesteaf biilederne kom i magasin,uden muiighedfor at kunnebruges
af publikum, idet disseikke blev omtalt i publikationer.I
starten af 1980 modtog afdelingende historiskebilleder
fra Geodedsk Institut og herefterblev der gion nogetmere reklame for samlingenaf lutlfotografier. der hurtigt viste sig at blive megetefterspurgte.De blev straksanvendt
af lokalhistorisk interesserede,de blev anvendti forbindelse med skelsagerog andre tvister omknng huseog grundes tidligere udseende,og endelig blev de anvendti eftersogningenaf forurenedegrunde. Den store interesseomkring forurening farte til, at anvendelseaf luftfoto blev en
af mulighederne,dels kunne lodbilleder fortalle om spor
i terrenet, dels kunneskrioptagelserat sAvelbyer somenkelte fabrikker, fortaile mere detailleret eller give spor ar
gi videre etler. Det var i fsrste omgangde histonskeoptagelserfra Geodatisk Institut, og samlingerneefter AeroExpresog Nowica, der kunneanvendes.Alborg og Odense luttfoto var i srsrre udstraekning
billeder af enkeitegarde. Da bibliotekeri 1989blev tilbudt den absolutsrsrsre
samlingi landet,nemiig SylvestJensens
Lufifotosamling,
var der ikke wivl om vores interesse,idet dennesamling
vil supplere og kraftigr udvide vore wrige samlingeraf
luftfotograf-rer.Det lykkedes at erhverve samlingen,der
dog var sA kostbar,at samlingenmitte drives efter reglerne om indtagtsdakketvirksomhed,hvis den skulle tbnsatte: der var ikke ressourcertil at tbrogeden aimindeiige
samiing med si mangebilleder som de ca, 2,5 mill. enheder udgjorde. Siden i990 har lutlfotografiernederfor
udgjort en sarlig sektionindentbr Billedsamlingen.
med
andre regler for beniing mm. end den ovrige samling.

Det er enestAende,at det er lykkedes at samle en si forholdsvis komplet samling af biileder indenfor et omride.
I de fleste andre lande er biilederne entenstet 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
brandfarligesom megetlet nedbrydelige,og de mangebilleder er dyre at hfurdtere,idet der naturiigvis ikke er samme eftersporgsel som etter heit nye biileder.
Billedsamlingener en blanding af museum,arkiv og billedbureau, rled alle de forpligtelser det medf'srerat bevare
en del af landetsvisuelle kulturarv.
Publikationenblev Kort- og Billedafdelingensbidragtil jubileumspublikationernei jubiiaumsd,ret.Bogenblev producereti et samarbejdemed LandbohistoriskSelskabved
lektor Claus Bjorn, der fungerede som redaktsr pi bogen
ved at indsamieden fem tbrfatteresindlag, lese korrektur
og ordne de praktiske sider af bogproduktionen.Fra Der
kgl. Bibliotek medvirkedeendviderebibliotekskonsuient
Marianne Alenius ved bogtilretteleggelsensamt Jesper
Herbert Nielsen. Pi november-modetskai vi treffe to af
torfatternetil bogen og i decembernummeretaf objekriv
vil cand. mag., Arne S. AndersenbeskriveSylvest JensensLuftfotos spandendehistorie.

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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Brogade 16.
Borgmester Hans Christensensdobbeltgdrd opfort 1636.

Koge anno l9l4
Hugo Matthiessen skrev om Brogade, at den
blev meget odelagtved den "forfardelige Ildebrand som i Juni 1633 rasedeover det gamle
Koge". Efter brandenopfortes i 1636af borgmesterHans Christensen(1646-1657)Brogade
16. Da fotografiet blev optagethavdeksbmand
Frrtz Lander haft sin forretning i fem ir, desuden var der Koge Blomsterforretning og i
garden oldepot for Carlsberg. Den gamle gard
er et af byens mest interessantebindingsvarkhuse.
Den smukke bog kan stadig ksbes og er rigeligt pengenevard!

Henning Goldbak: En beduin ved navn Gustave.Tre essays om orientalismen i Baudelairesog Flauberts tidsalder. (MuseumTusculanumsForlag, 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 enestiendefotografiske
verk har veret omtalt i Objektiv nr. 5511991.
GustaveFlaubert kededesig gudsjammerligt kun de sporadiskeoplevelser af krig, vold og
pest kunne rive forfatteren vak fra sin yndlingslesning: 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 fortidens mange gravtempler m.m. Et udvalg af
optagelserneer nydeligt gengivet.

Ida Haugsted:
Hugo MatthiessensKoge oktober 1914.
Format: 20,5x20,5 cm. 108 sider. Stift bind. Forlaget
Hikuin 1993. kr. 148,-. ISBN 87-87270-60-9.
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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 bedrefolelser omlving dr 190Ogjorde man det ikke forgeves. DR's arkiv.

flerrnan Bang er i byen
Det er beundringsverdigt hvad reportagefotografen kunne fastholde af tidens and og stemning ved hjelp af "primitive" kameraer - besvarlige, tunge, klodsede og langsommesom
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
overskyggerde mange. Det havdeIKKE veret
bsrnenesirhundrede. PeterSabroe,A.C. Meyer og Michael Henriues, grundlaggeren af
Bsrnenes Kontor satte fokus pi bornesagen.

Peter Elfelt bidrog beskedentmed en serie fotografier - her billedet af det tojrede barn fra
Helsinge, en nabo til "Nellerodmanden".
Alborgfotografen Heinrich Tonnies uforglemmelige sceneoptagelsei Hindverkerforeningenslokaler i Alborg. Et eminentintuitivt blik
af fremstillingen af natten, da Dannevirke blev
rsmmet i 1864, fra romanenTine. Illustreret
Tidende er et billedhefte som Broby Johansen
villet have elsket. Bestillingstelefonener 33 15
86 86.
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Et farvel
r og en tak!

At udfore sine pligter som museumslederindeberer
alsidige situationer!
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Afgdende museumsleder Si gfred Lsvs t ad.

teressantog fir brederebetydning.
Somfotohistorikerog redaktsraf Objektivhar
Sigfred'saltid velvillige bidragaf dokumentarisk materiale, samt ibenhjertige og imsdekommendevasenveret envedvarende
inspirationskilde i arbejdetpi ar skabeet tidsskrift
hvorom nu afdsde fsrstebibliotekarved Det
kgl. Biblioteks Kort- og Biltedafdelingmag.
art Bjorn Ochsnersagde:"samarbejdet
mellem
D.F. og D.F.S. vil skaberespektomkring
danskfotohistorie".

FlemmingBerendt

MUSEUMSLEDEREN Sigfred Izvstads ansettelsei 1984er et fornemtudtryk for, at det
IKKE er langden af enslivsindsats,somer afgorende.Da Sigfredsbiografi og museetsopbygning samt indvielse i august 1984 er beskrevet ved flere lejligheder i Objektiv, skal
vor hyldestkoncentrerersig om hanspersonlige betydningfor Dansk FotohistoriskSelskab
helt tilbage til dets stiftelsei 1975, hvor han
var blandt de fsrste medlemmer.

REGISTRANTENpi DanmarksFotomuseum
har sorgetfor, at detsmagasinerer registreret,
biblioteketsreoler fyldte og indeholdergrundlaget for en fotohistorisk forskning i tiden
fremover.
Forhibentligt vil Sigfred Larrstadi de kommendear berigeos med artikler om danskfotohistorie,biografierom pionerernesamtanekdotiskeerindringerfra sit egetliv medfotografika. Derfor skal der pi dagenikke blot lyde
en TAK for, hvad du har betydet for vore
medlemmer,menogsi snsketom mangeaktive ir.

SAMLEREN SigfredLCIrstad'sinteresse,evne
og milbevidsteindsamlingaf fotografika,ikke
mindstutensilierog efemeragennemmereend
35 ar har fiet en uvurderligbetydningfor Objektiv, detfsrstefotohistoriske
tidsskrifti Danmark.
Det er bl.a. de oversete,ydmygeog tilsyneladendevardilsse fotografisketing hanssamlermani har indfangetog dermedgivet forskeren
de smibrikker, hvoraf fotohistorienbliver in-
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Et goddag- og
lykke ril !

Danmarks Fotomuseums nyerhvervede H.W. Bissen skulptur
med fotografierne"

r.ovstad
Foto:sis;fted

Bjarne er udlert hos ASK Foto i Herning.
Mange husker ham som en venlig, dygtig, initiativrig og kyndig salger. En yderligere dygtiggorelse var helt naturlig, og efterhinden
blev det til en merkonomeksameni markedsfsring. Hans naste arbejdspladsblev i reklamebranchen,bl.a. hos PEf-gruppen og Rosendal
Reklame/Marketing.Det blev ogsi til en videreudbygning af de fototekniske faerdigheder
hos Studio I-2 og Gunnar Merrild Fotografi.
Bjarne Meldgaard har sidelsbende,inspireret
af vort blad Objektiv, fiet en voksendeinteresse og indsigt i fotohistorien. Det bliver sarlig
hans evner i markedsforing og diplomatisk taktik som forhibentligt vII fore, ikke alenetil et
storre besogstal, men ogsi en bredere udadvendt politik. Af gode grunde har Sigfred Lwstad i sine "regeringser" mittet koncentrerer
sig om museetsopbygning, registreringm.m.
Forhibentligt vil der i lsbet af efteriret vere
frrdigudarbejdet planer for de kommendeir.
Bjarne fir brug for mangehander,lonnedeeller ulsnnede - et museum af denne storrelse
kan UMULIGT drives som et one-manshow.
Vi snsker held og lykke med stillingen.
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Tiltrddte museumslederBj arne Melgaard.

Bestyrelsen
for DanmarksFotomuseumskulle
nesten30 ansogninger
igennem,for mankunne udvalge den ny leder for DanmarksFotomuseum.Det blev den37 irige BjarneMeldgaard,bestyrelsesmedlem
i "DanmarksFotomuseums
Venner"samtmangearigtmedlemaf
DanskFotohistoriskSelskab.
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Flemming Berendt

FOT'OMLISL'UM

I sol, sommer,og 30 gradersvarme fejrede
Herning med virkelig bravur museetsl0 irs
jubileum. De ca. 150gasterblev modtaget
af
flagal16,
en
somvistevej om bagmuseet,hvor
HerningByrid, dvs. skole-og kulturudvalget
havde opstillet ibne telte pi en skyggefuld
plet, her kunnegasternesli sig nedefterhimden, somde ankom.
Klokken 14:00bsd museumsbestyrelsens
formand Hugo E. MadsenborgmesterHilmar
Sslundog frue, SigfredLovstad,BjarneMeldgaard samt wrige gester velkommen.Borgmesterenfik ordet, der pi engelskbsd et
dame- og mandskorfra Canadavelkommen.
Koret indledtefestlighederne
med tre canadiske sange,sluttendemed Happy Birthdayto
you - alle istemte.Borgmesteren
takkedepi
byensvegneog overrakteen mindegave
til dirigenten.

Arrangorerneomdeltederefter en fellessang:
"Museumshymne
1924-L984-1994",
pi melodien: "Jegvil si gerneeje et fotografiaf dig",
skrevetaf Erik Stor6li Herning. Sungetforste
gang ved museetsindvielsei 1984. Intet oje
var tsrt!
Dagenshovedtalerfik nu ordet. Borgmestg
Hilmar Sslundfremhavedei sin taledenstore
indsats,der fra alle sider var giort, for at
museetkunneblive en realitetfor 10 ir siden.
Sigfred Lsvstad blev takket for hansstorsind
og koiossalearbejde.Museetsny leder,Bjarne
Meldgaard,blev snskettillykke med sin nye
stilling med hib om fortsatfremgangfor museet. Tiden var nu moden til et musikalsk
intermezzo.Sonatei H-mol af Scarlattiblev
smukt spillet af Bjarne Meldgaard's frue
FraukeMeldgaard- yderligereblev en klarinetpolkafremfort af fruen og DortheGade.

Hugo E. Madsen

Borgmester Hilmar Solund.

CeremonimesterHugo E. mente,at sulten,og
iser tarsten, havde meldt sig hos forsamlingefl, hvorfor han bod dem velkommen til de
festopdekkede borde. En meget lakker og
sommerlig menu blev nu serveret ved et tagselv bord. Vand, oI, og vin ad libitum - afsluttende med kaffe og smibag.

Neste taler var tidligere formand for Museets
VenneforeningJens P. Jensenfra l{olstebro,
som i ordrige vendinger spandten historie pi
fortid og nutid, hvorefter han overrakte fsdselaren en computer med lrilsen fra Kodak a/s,
Gabs A/S, Danmarks Fotohandlerforerring
og
Danigefta A/S, og Danmarks Fotomuseums
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Venner. Forsamlingenudribte et trefoldigt
hurra. Neste hyldesttalerva,r Dansk Fotohistorisk Selskabsformand Tune Laug, som
takkede Sigfred I-wrstad for, hvad han og
museethavdebetydetfor vort selskab.Tune
beskrevsamlereni to kategorierI & II - den
fsrste samler for sig selv, den andensamler
for at give almenhedenfrugterneaf sin samlermani. Sigfred tilhsrer kategoriIl.
Tune Laug og redaktsr Flemming Berendt,
som kort beskrevgaverne,overraktenu medjubilaumsgaver.Selskabets
lemmernes
bestod
af fire billeder, de tre med relation til dansk
fotohistories tidlige periode: tre litografier,
henholdsvis
af Christiand. VI[, H.C. Zrsted
og en ukendtmandsperson.
Desudenet litografi af Bsrseni Parisefter et daguerreotypi.Tune Laug overrakteen personliggave, et fotografisk menukort - trykt pn silke fra 1885.
Sven-OlovSundinfra fotomuseet
i Osbyskankedeen kopi af "PhotographiskHaandbog"af
C. Pill fra 1861.Kameraspecialisten
pi Frederikssundsvejoverdroget gammeltfilmfremviserapparat.Ole Scheldeet specielt dia/film
projektionsapparat.FlemmingBerendtskenkede et tidligt kvindestudiefotograferetaf Peter
Elfelt, tillige med en samlingbreve fra hoffotografen.Til sidstmodtogSigfredLsrrstadfra
D.F.S.'s medlemmer,i anledningaf 70 irs
dagen, to bambusstolemed tilhsrende rundt
bord.
Somrepr:Esentant
for naboen,Herning Museum og Nationalmuseet,
fik museumsdirektsr
Ulla Thyringordet.Hun takkedeSigfredI.s\rstadfor det storearbejde- specieltdenprofessionellemide, hvorpi museetvar opbygget,
ikke mindstde deponeredeeffekter fra Nationalmuseet.Et tillykke med 70 irs dagensamt
overrakftelseaf en flaske og to glas. Ulla
Thyring afsluttedemed et trefoldigt hurra.
FotografNiels AndersSsfelderettedeogsi en
tak i anledningaf 10 irs dagensamt fodselsdagen,samtidigtfik museetoverrakten meget
sjaldenfotohistoriskreceptbog,somhavdetilhsrt hansoldefar.
En tidligereansat,Birgit Kjar fik ordet.Hvad
andre ikke havde fiet sagt, blev nu med bestemtrsst fremfsrt. Birgit berettede,fremhavedeog klargjordei utvetydigevendingerdet
bydendensdvendige
i, at DanmarksFotomuseum tar tildelt noglebevillinger til merepersonale,hvis museetsintentionerskalvirkeliggo-

res. AfslutningsvistakkedeBirgit for den tid
hun havdearbejdetpi museetog onskededet
al mulig fremgang"
Til sidst takkedeErik Schrsder,nuvarende
ansatmedhjelper, for hvad det arbejde,han
havde udfsrt for museet,havde betydet for
- beggesnskedede
hami hansarbejdssituation
tillykke med museumslederens
rundeir!
Efterhandenvar Sigfred Lsvstad's takkeliste
en alenl*g, Hugo E. gav ham nu ordet. Han
takkedeborgmester,sangkor,de mangetalere
- og for de mangegaver museethavdemodtaget pi dagen,hvoraf enkeltevar af serlig stor
vardi. MuseetskonsulentFlemmingBerendt
blev takket for de mangefotohistoriskeklenodier "indfanget"i hovedstaden
gennemirene.
Der lsd en TAK til alle andre,som havdebidraget gennemirene. Det store ojeblik kom,
da Bjarne Meldgaardblev kaldt til talerstolen
for at fi overrakt museetsnogler.Hermedvar
Danmarks Fotomuseumsskabne lagt i nye
hender. Et ojebliks stilhed faldt over forsamlingen, inden man klappedetaktfast.
Formandenfor museetsbestyrelseHugo E.
Madsen takkede for museumlederens
indsats
gennemirene med hibet om et langt og godt
otium. Hugo tog derefter strihattenpi for at
ta;geden af, og bad de fremmsdteudbringeet
leve for museet- tre langeafsluttendemedordet: FOTO!
Den ny museumslederBjarne Meldgaard fik
nu ordet. Han takkedefor tilliden, og med et
humoristisk blink i ojet belertes vi om at
''EFTEREN SAMLER
KOMMER EN SPREDER" - museetsopbygning er tilendebragt,
NU skal det MARKEDSFORES.Han rakkede
LCIrstadog onskedetillykke med de 70 ar og
snsketom godt samarbejdei hans "larlingeperiode".
Det opstilledegavebordbugnedeaf store og
smi effekter til museetbl.a. to unike reliefportretbilleder udfsrt af SophusJuncker-Jensen i 1898, en gave fra Dansk Fotografisk
Forening.
Dagensflotte :urangementvar ved at vaeretil
ende.DanmarksFotomuseums
bestyrelsesformandHugo E. Madsenhavde, med kommunens medhjalpere,arrangeret,udfsrt og fuldendten virkelig flot jubilaumsdagog fsdselsdagsfestfor museetsstifter 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.
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Bjarne Meldgaard er ved at finde
melodien....

D.F.S.'s formand Tune Laug.

To stole og et bord til at nyde sit otium ved.

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

Ulla Thyring oveffekker otium-driber med glas.

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

To fotografer, Niels Resdahl og Poul Pedersen.

Sigfred byder Bendt Mathiasen velkommen.

Museumsleder Sigfred Lovstad med frue flankeret af Tune,
Niels, Flemming og Hugo. Kaj var fotograf.
Foto: Kaj Kemeet
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Det er lyl<kcdesDanntarl(s Fotomuse'umat erhverve err enestdendebog 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 beslcreveti Objetaiv nr. 55/1991.

Preus Fotomuseumi Horten l<sbt af den
Norske Stat!
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FlemmingBerendt

Kulturminister Ase Kleveland og museumsdireloorLeif Preus.

samtdet lokale samfund,havdebidragetvasentligt til udfaldet. Ksbesummenpi de 46
millioner skal ikke udelukkendedekkesaf staten, idet Vestfold og Borre kommunehver
bidrager med 5 millioner kroner. Hertil kommer, at forsvarsministerietpfltagersig at indrette de fornsdne lokaler pi 1400kvadratmeter. Leif Preusbliver museetsfsrste direktsr.
Under hanssagkyndigeledelsevil fotomuseet
pi ca. 10
blive opbygget- en medarbejderstab
personervil efterhi.ndenbemande"NORSK
MUSEUM FOR FOTOGRAFI. PREUSFO.
TOMUSEUM". Adressen
bliverKarljohanvern
Horten, sammebygning som marinemuseet.
Pompostskulle det vare, og pomposter det
blevet.Hvorledesmanhar tankt sig at financiere de lsbendeudgifter fremovermeddelesder
intet om - entreindtagtenkan nepperakke til.
I Dansk FotohistoriskSelskabglader vi os
over den lykkelige udgangog vil kvittere med
en rekke artikler fra museetsarkiver - hentet
hjem af en forudseenderedaktsr for mereend
10 ar siden!

Den norske stat fik sit "GULD,EBLE", pris 46
millioner norske kroner. Kulturminister Ase
Kleveland kunne pi en pressekonferencetorsdag 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 satsedepi 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 museumpi dette grundlag. Museet
skal kunne byde pi fasteog skiftendeudstillinger - overtagelsensker til januar og indvjelsen
vil finde sted i lsbet af 1995.
Leif Preus fortalte, at en forudsatning for museets etablering vil, at museet blev i hans
hjemby Horten - hvilket nok mi forundre, idet
landets hovedstadligger mindre end 90 kilometer fra Horten. Preus understregedeyderligere, at den kolossale opbakning fra fagfolk,

oo

o

SAMLERDILLEN

--

-

W

nlves' Kromskopn.
1899
(#1.026)-DM 3.6m,s ? . 1 2 4 . -/ L L . 4 Q . -

' Heseldel-Troplcal

Reflex'.1893
(#r.376) - DM 4.200,s2478.- | E 1.680.-

'CinematographeBV.
[-apierrc". 1.9(I]
(#r.1,17)DM 2.400.s 1.464.-lr.9lz-

"Mlnox Rl8rn. 1938

'Perfectione€'. 1880
(#1.m1)DM 2040
$ t.244.-l1775.-

nPolvoran
a Panooilquc ".

1gL(#e34)Duzso,$ 1.610.-/t 1.003.-

$t.no\ - DM2.640,$ 1.5s8./x 1.0s6.-

il,e Taxiphotei. l9l0
(#588)DM 2.tQ,s 1.318.-/4821.-

Nebelbilder.Laterne
nBingn.1t00
(#e8s)DM228q$ 1.391.-/J866.-

De storefotografika-auktionerhos "TEAM-KOLN" er et internationalt
barometer. Priserne er ganske hoje, men et godt fingerpeg for det
europeiskeprisniveau.
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Medlemmer der mfltteonskeat fe fotografikasolgtpa ANVISNINGSSALGET torsdagden 15. decemberbedeskontakteNiels ResdahlJensen senestden 1. novemberog rekvirereliste. Telefon 31 62 09 62
eller pi modeaftenenden24. november.
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Frederiksberg
auktionen
- de er
nogenmeningom hammerslagspriserne
jo aflrrengigeaf antal ksbereog liebhavere.Er
fremmsdetfor lille vil en form for lurepasseri
garesiggeldende.Auktionskatalogets
limitpriserblev i mangetilfalde underbudt,ogsi hvor
der var tale om finere ting. Efterhandensom
temperaturensteg, begyndteauktionariussmi
men
vittige bemerkningerat blive sarkastiske,
der var INGEN som gad at ksbe de perer!
En omsatningpi ca. 250,000var vel ikke si
galt endda.Vi forudseret gensynom et irstid.

Fredag den 1. juli var dagenfor den store
auktionover resterneaf FAG-FOTOpi Frederiksberg Alle. De fsrste ksbere msdtetidligt
op for at fe de bedste pladser. Lidt efter
klokken 14:00var der fuldt hus og auktionen
kunne begynde.Suppleretaf de mangemedhjalpere gik auktionariusi gangmedat svinge
hammeren, til tider lidt hasblasende.At
"tabe" en kundepe gulvet skal helst undgis.
Men 587 numre plus lidt ekstrapi en eftermiddag skal give tempo, men dette er vel
vilkarenei dag. Det er nastenumuligtat have

Man venter pd et bud....

Foto: Twc Laug,

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

FREDERIKSBERG
AUKTIONEHUT
PileA116
15 - 2000Frederiksberg
Tlf.r33 25 50 22 - Fax:33 25 06 22
Hverdage
12.00- 17.00- tirsdaglukket.
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Mary Willumsenfotografierl9I4-I922

And.rew Daneman

ffiT

willumsen
fotograferet
af Harald
AxelLarsen
ca.

Nar Ny CarlsbergGlyptotekden 4. oktoberibner en udstitrlingmed fotografenMary
Willumsens(1884-1961)fotografiervil en drsm gi i opfyldelsehun neppe havdetroet
muligt. Udstillingenomfatteralle Mary Willumsenshidtil kendtebillederfra Helgoland
og Fanomedde velkendtemotiver,flottedamerog ungepiger, medog udenbadedragt,
eller underlinned.
Udstillingener tilrettelagtaf Andrew Daneman,somhar efterforsketMarys liv og billedproduktion.
Mary larte at fotografereaf sin forstemandHaraldAxel Larsen- sonnenSvendBorge
Larsenfsdti I9l2 har fortalt om sin ungdom.Ved faderensdsdilgl3 kom hani pleje
hos sin bedstemorfra to til elleveirsalderen.
Da Svendvendte trjem i 1923, 11 er gammelvar Marys fotograferingpi Helgoland
slut, en politianklagendroppetog moderennevnte aldrig dettefor drengen.
Mary Willumsenhavdeda giftet sig igen i L9l7 medJensGeorgLudvig Willumsen.
SvendBotge Larsen beretterat han tydeligt huskermsrkekammeretpi trappegangen
i Viborggade18, hvor egteparretfremkaldtede mangepostkortsom skulle leveres.
Han hsrte Ludvig talle sekundernehojt, medenspostkorteneblev eksponeret.Svend
fik enganglov til at tage et fardigfremkaldtpostkortop af den emaljeredeskylleskil
i kakkenvasken,men det var langt fra alle postkorthan fik lov at studere.
En andengangfik han en over fingrenefordi hanpilledei Marys skuffe med de nogne
postkort."Det mt du holdefingernefra, der er ikke nogeti denskuffefor dig!" - sagde
fotografenstriks til ssnnen.
Han kan ogsi huskeat Mary var stoltover sit fotografiskearbejde.Hun betragtededet
somkunst, en mide hvorpi hun kunnevise sig over for det finereborgerskab.Med 75
arsforsinkelsebegynderMary Willumsensanerkendelse
at overgi hendesegneforventninger. Det er til Marys cre at fotografierneudstillesi gallerietpi den modsatteside
af hallentil udstillingslokalet
medmuseetsegensamlingaf Rodin skulpturer,datidens
stsrstebilledhugger!
Til lykke Mary Willumsen.
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Danmarks ststste

FOTO - loppemarked
MEDLEMMER af D.F.S. er hjertelig
velkommen,og vi hflber mangebenytter lejlighedentil at bestille en bordplads. Foruden en lang rrekke stande
fra forhandlere, samlere og private,
afholdesder AIIKTION over udvalgte
effekter kl. 14:00. Der bliver altsi
masseraf godemulighederfor at gsre
en god handel.
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LOPPEMARKEDET
holdes pi
Brandts Klredefabrik i Odense og
henvender sig tit alle med interesse
for foto og video. Overskuddet gflr
ubeskflrettil museetsindksb af fotokunst.

tiifi'
..,.',,",,',.,.;....,t,'-'.

LOHDAG DEN 1. OKTOBER 1994
fra kl. 11:00til 16:00arrangererMuseetfor Fotokunst,ststtekredsen,
Et

STANDPLADS kan reserveresved 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.

loppemarked med specialei foto- og
videoudstyr, dvs. kameraer, objektiver, film, msrkekammerudstyr og
meget mere.

50 f,r!
Den 29. juli kunneAndreasTrier Msrch fejre
sin runde fsdselsdag.Andreasstore interesse
for stereoskopbillederer kendt af de fleste.
Hans "afslappede"mide at handleeller bytte
pi er et agte udtryk for amatsrenskerlighed
for sin samlermani.Det storeopbudpi dagen
var et tydeligt bevis herpi. Som anvisningssalgsauktionarius
er Andreassuver&n- ingen
kan fe si mangekroner i kassenpi 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 cabinetsfoto videregivet til D.F.
Jorgen Gregersen lofter pd hatten for arveprinsesse Caroline Mathilde og Helle
N ielsen fra kommunalbestyrelsen p d dbningsdagen.
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uDit og Datu
LANDSMaDE&
GENERALFORSAMLING
1994.
fuets landsmsde & generalforsamling
mfuee,
dl ffiegenirritation for
alle udenfor Sjrellandhenlrcggestil medborgerhuset
pi Osterbro i
Ksbenhavn.En fyldig forklaringfolgerunderafsnitteten rcdegorelse.
Loppemarked
Landsmsdetstartedemedet stort og flot loppemarked.For
at si mange som muligt, bosiddendeudenfor Sjelland,
lannneni frem, blev "startslarddet"udskudt til klokken
11:00. Dsrene blev ibnet og salgetvar strals igang.
Mange dejlige ting var opstillet for satg eller byrb. Man
havde fornemmelsenaf at salget gik rimeligt godt. Medlemmerne 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 generalforsamlingenlovligt indvarslet ifolge
selskabetsvedtegter. FormandenNiels Resdahl-Jensen
fik
derefter ordet for at aflegge fusberetningoverfor de 44
fremmsdte.

Fra Norge bidrog Norsk Teknisk Museumsleder. civilingeniorTorleif Lindvitt med blitzfotografienshistorie - et
stjerneskudaf informationer for de interesserede.
Nationalmuseetskendtemuseumsinspektor
Ib varnild skrev om
"Det sandehillede" - foos af gt. dragterog bondekultun
DanmarksFotomuseuma begyndtat firemviseog heskive
sine klenodier ved:FlennmingBercndt ry sigfred l-6vstad.
Fotomuseeti Litauen blev besknaaet- her,!tav& redaktorer,r ftet rodet tFe frernr,nedsprogedekor,respondanm
sammen, hermd forkludrdes de ue landes geografi Estland,Irtland og Liauen. F'uograf AIex H. Nilsw &a
Middelfart museumspandtvidere pe sbreoskopfabrikanr
Fangelshistorie. Flemming Berendthavdeendnuengang
fundet pikant billedkunst i paris. Niels Resdatrlbeskrev
herefter hvorledes vi blev bondefangetaf udstillingen
"CopenhagenVisual" (Sukkertoppen)udenF.B.s foretagsomhedvar det faldet totalt til jorden - for ikke at tale om
den skonomiske bet DanmarksFotomuseumnar havde
fiet.

Arets tre numre af Objektiv samt et temanurnmerblev
noje gennemgiet idet bladet afspejler irets aktiviteter.
April-nummerets originale fotografiske gengivelsEaf et
helpladedaguerreotypi,som blev efterfulgt af en fremlrisning pi en mgdeaften. Mag. Art. Henning Benders
afsloring af miske landetsaldste visitkortalbum,samten
prasentation af T6nniessamlingen i Aalborg - dette
koordineret med F.B.s artikelserie "visitkortbilledets
historie" - hvor isar Poul Pedersenog Eli ponsianggjorde
sig bemarket. PouI med en samling visitkortbillederpi
glittet papir og Eli med beskrivelseaf de nene billeders
bagsider!

Temanummeret "Amatsrfotografen 1839-1970,'fik sin
sarlige srltale- I en samtale med Flemming Berendt
fremkom Tu,nen-augmd i&n orn at fortalle ,'amatsrfotografenshistorie"'- F.ts. hegyndteat indsamlemateriale,
og i lobet af et par ar blev det til nr. 62 i rakken af blade.
Den sammensatteredaktion, computerudskriftNiels-Ove
Rolighedsamt23 menigemedlemmerog seksinstitutioner
lagde ryg til resultatet - som har vakt stor begejstring
viden om!

I-ars Schdnberg-Hemme,den utrettelige tyskoversctter,
prasenterede Zeiss Ikons spendende historie. Erik
Fersling, REGISTRANTEN, sAledeskaldt i folkemunde,
beskrevstereofotografenThomasThomsen.

Formandenafsluttedemeddecembernummeret
hvori peter
Randlsrr beskrev Erik Ferslings banebrydenderegistreringsarbejdeaf danskestereobilleder.Og endnu engang
kvitterde E.F. med offentliggsrelseaf peter L. Fangels
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Selsl<abetskasserer Niels-Ove Rolighed mdtte 'forklarer"

sig vedr. momsregistrering - resultatet er nu

en l<cttdsgerning.
Foto:Ke Kernpcl

enndnnger. Poul Winstrsm beskrevsit STEWIN stereosystem - hindlavet "isenkram" af fineste karat. Sidst men
ikke mindstHansBerggreensgennemgang
af Det kongelige
biblioteks "fotografiske inkunabel", louis de Clercq
(1836-1901).Hermedvar hovedpartenaf irets begivenheder beslaevet.
Selskabetsmsderekke har i gennemsnithaft omkring 50
fremmgdte pr. gang - hvilket har virket inspirerendepA
foredragsholderne.Andrew Daneman, Mogens Koch,
Jacob lautrup, Ove Lyngsie, Claus Neble, Torben
- alle har de
Boetius, Peter Due og Niels Resdatrl-Jensen
ydet et bidrag til felles glade. Formidlingsstg og loppemarkedblev afviklet pi Daugaardkro - flot fremmadeog
god stemning.
Formandentakkederedaktionensamtalle bidragyderefor
deresindsatsi i,retslsb - ikke mindstde erede annoncsrer
som muliggiorde; at aldrig har si fi - fiet si meget- for
se fe penge. Vel msdt til naste tr.

I(assererensberetning
Selskabetskasserer Niels-Ove Rolighed redegiordefor
regnskabsomlegningen, somvar forlsbetplanmessigt.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 stenstedelenaf
pengene forventes at komme igen ved salg. Da ingen
havdeyderligere kommentarerblev regnskabetgodkendt.
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Valg af bestyrelse
De opstillede bestyrelsesmedlemmer
for genvalg; NielsOve Rolighed, Niels Resdatrl-Jensen
blev genvalgt.
Da tidligere formand, AndreasTrier Msrch snskedepiny
at indtrade i bestyrelse,og da en plads var ledig blev han
enstemmigtindvalgt.
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-Jensenog
SvennHugo. Jylland: I(aj Kempel.
De opstillede revisorer; Henri Mehle og Lars SconbergHemme blev genvalgt.

Forslag og kontingent
Der var ingen indkomne forslag.
Da kontingentet har veret uandret en del ir snskede
bestyrelsenen forhojelse pl l<r. 25,00 til l<r. 225,00 pr.
ir, desudenindfsrelse 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.
Forslagetvar vedtaget--galdendefor 1995.

Indkomne breve
6 medlemmer fra Jyllandsomridet havde fremsendt en
skriftlig protest mod at landsmsde & generalforsamling
afholdesi l@benhavn(seredegorelsevedr. generalforsanling). Bestyrelsener enige om at generalforsamlingen
SKAL afholdes centralt i landet.

er altid a fillsbsstykkeved loprymarfuda.
Stereosl<opbilleder

\

i/l

l/*,.0*2i; l*r 4(L'rtLLw

Nicls.Ove
Klsscrcr

Rolielrcd

Hctiri

Mchlc

Rcvrtor

r. r

\ysyJJtt'gilt
brsschai{tbcrgRcvisor

rt\

-'^q

l{cmtnc

Reensl@bet behorigt underslcrevet.

MODEREFERAT.

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 snskedede mangeeffekter solgt pi en gang.

Marts-modet.

Eventuelt

Gunni Jargensen, en af selskabetsivrige
Voigtliinder-samlerehavde lasset bilen til
bristepunktet,og de 48 fremmsdtemedlemmer
fik her syn for sagen.
Med sit gemytligeglimt i ojetblev de mekaniske herlighederbeskrevetdetaljeretog grundigt. Den efterfolgendediasseriefuldendtedet
visuelle billede af det legendariskefirmas
produkter. Mange interessanteog oplysende
anekdoterfuldendteGunni Jorgensens
velforberedteindlag. Objektiv har erhverveteneretten til at publicere foredragetengangi 1995
efter yderligerebearbejdning.

RedaktcrenFlemming Berendtredegjordefor en udskydelse af temanummeretom J.P.A. til oktober 1994.Vi er
nsdt til at have kultur- og sponcerpengei hus fcr vi
trykfter pi knappen.

Formidlingssalg
Det store formidlingsslg kunne herefter begynde.Med
Andreas Trier Morch suppleretaf Svenn Hugo var der
straks gang i omsatningen. Kobelysten var stor og
priserne ganske gode. En del sjeldne fly-kameraer og
andre tekniske specialiteterfik ny ejer. Stemningenvar
god til gengald var temperaturenfor hoj i det ellers store
lokale. Efter et par timer var vi niet frem til sidste
nummerog en omsietningpi godt 18,000kroner!
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REDEGORELSEVEDR. LANDSMODE
& GENERALFORSAMLING.
FlemmingBerendt

Desverre mitte dette irs landsmsde& generalforsamlinghenliegges
til hovedstadsomridet
hvilket pi ingen mide var tilsigtet, menskyldtes en rakke uheldigeomstandigheder.
I oktober 1993forelagdeundertegnede
museumslederSigfredI^qvstaden ide om, at aftrolde landsmsdei Herningpa DanmarksFotomuseums10 irs jubilaum samtidigmed Sigfred
I-svstadsafgang.Forslagetblev positivt modtaget, men S.L. var betankelig vedr. omkostningerm.m.
Den billigste losning, bl.a. overnatningpf,
Hernings nye vandrerhjem, felles togrejse
samtbespisningsnegsig op pi kr.700,00pr.
person hertil kom drikkevarer. Formanden
blev underrettet,og vi blev enigeom at det ikke var realistisk muligt at fi tilstrakkelig tilslutning.Desudenvar en foruddiskonteringaf
begivenhederne
ikfte si heldig.
I februar 1994kontaktedejeg Arne Jargensen
(Odense),som pi BrandtsKladefabrik fik at
vide, at LOPPEMARKEDSLOKALET var

omdannettil keramiskvarksted. Jeg ringede
museetop, men andre lokaler var udelukket.
Derefterbadjeg Arne Jorgensenforsogeandre
mulighederi byen. Han ringedetilbage efter
en ugestid og meddelteat KONGRESHUSET
var eneste mulighed (pris kr.2,500,- plus
moms,samthurtig tilmelding),andrelokaliteter var 4-5 km fra jernbanestationen.
Formandenblev igen orienteret,pe dettetidspunktvar der mulighedfor at vi fik fotografika fra FAG-FOTO,bl.a. kunneder blive tale
om en del storre effekter, som var vanskelige
at transporteretil Fyn. Med dennemulighed
som baggrundbesluttedebestyrelsenat henlegge modet,undtagelsesvis
til Ksbenhavn.
Denne orienteringer blevet telefoneretud til
alle de medlemmer,somhar kontaktetos. Bestyrelsenvil gernehermedopfordrealle, som
mitte havegode losningsmodeller,billig centralt beliggendelokale og lign. til at kontakte bestyrelsen.
Pi gensyntil nasteir!

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

Dansk FotohistoriskSelskabhar glrdeligvis gennemirene fiet en
stadigvoksendemedlemssk
are,hvilketsamtidigthar ogetomsrtningen
ved vore formidlingssalgbetydeligt.Vort medlemsbladObjektiv har
desudenkunnet nyde godt af sine annonceindtegter resultatethar
bl.a. vreretat omsatningenhar niet grensenfor pligtig betalingaf
meromsrtningsafgift.
Bestyrelsenhar derfor besluttetat lade D.F.S. momsregistrere.
Pa
dennebaggrundvil vi ogsi fremoverv&re rustettil at kunne klare
f.eks.mereomfattende
formidlingssalg.
Lovenpibyder indregningaf
momspASALtsRET. Rentpraktiskmedforerdette,at hhv. srclgerog
ksbersafgift til salrr stigerfra I0% til I2,5%.

Der vil til fsrstkommende formidlingssalg v&re udarbejdet trykte
kvitteringer fra selger til kober, da detteer pikr&vet. Samtidig gores
opmerksom pi at ordet FORMIDLINGSSALG erstattesmed ANVISNINGSSALG.

Som det vil fremgf, af generalforsamlingsreferatethar bestyrelsen
rndret sin sammens&tning.
Tune Laug er blevet formand, Andreas Trier Msrch nrcstformand,
Niels-OveRolighedkasserer,FlemmingBerendtredaktsr. Den wrige
bestyrelse:Niels ResdahlJensen,Kaj Kempel, og SvennHugo.
Samtidig skal der lyde et stort TAK til Niels Resdahl Jensenfor at
have pitaget sig hvervet som formand i 8 ir. Vi har specieltnydt godt
af Niels' ekspertisepi det kameratekniskeomride i forbindelse med
formidlingssalg,som hani ovrigt fremoverhar pitaget sig at varetage,
samt ved artikler i Objektiv.
Den ny formands interesseer 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
Onsdagden 26. oktoberkl. 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 anlednlngaf JensPoul Andersens"Nellersdmanden"150 d,rsdagsamtudgivelsenaf temanummeret"J.P.A. 1844-1935"indbyderHelsingelokalhistoriskearkiv og DanskFotohistorisk SelskabsamtUge-Posteni Helsingetil en
uformel mindeaftenover dansk kameraindustris fsrstemand.Tilmelding kan sketil Flemming Berendttelefon42 19 22 99 i uge 42.
Msdested: Helsinge lokalhistoriske arkiv
Skolegade43 (48 79 79 00).
Nye medlemmer:
Henrik Lautnrp
Wilkensvej 26.8.4.th.
2000 Ksbenhavn F.
Svante Warfing
Coldinuvigen 6

s - 3 7 14 2
Karlslcrona
Svenge.

KrestenSkjarlund
Engdalsvej
78.C.
8220Brabrand.

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

GerhardRyding '
Fdersborgvej 14
2635tsh6].

Ulla Christiansen
Teglstrupvej30
2l00ltubenhavn

Poul Elmer Hansen
Vesterbro185
3500Verlsse.

lvar R. Nordrum
Nikkvesvej 3
0670Oslo.

JensAnthonsen
Artillerivej 63/8.P.69.
2300KsbenhavnS.

NielsJ.R. Hansen
Toldervej 9A
Havnss
4591Fsllenslev.

Vendsyssels
historiskemuseum
Museumsgade
2
9800Hjorring.

HansVernerNeumann
Osterparken24
2630Ttutrup.

Ole Simonsen
Pilkmosevej8
7330Brande.
Niels Hansen
Vinklorstien6 L5l4
2720Yanls*.

HansBerg
Hegnsvej60
2850Nenrm.

Ren6LindhardtI-arsen
Tagensvej47. z.lejl. 14.
2200 KsbenhavnN.

JoakimEskildsen
PilensKvarter4
Osted.
4000 Roskilde.

Velkommen!

Det er altid interessantat se andremedlemmersklenodier derfor
denneopfordring!
RING eller SKRIV til KAJ KEMPEL, hvis du onskerat fremvise
fotografika ogsaDU kan havefornojelseaf at se ANDRES ting.
Vrer med til at gsre JYLLANDSMZDET den 29. oktober til en
oplevelse
!
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Jyllandsmode
Lsrdag 29.10.94.
Anvisningssalg
Det store jyske loppemarked
Randbsldal I(ro

N

Dalkildevej 12
7183Randbsldal
Tlf 75883309

9 . 3 0 Vi modes pi RandboldalKro og stillerop til loppemarked.
10.0o

?JJ,'#:l[:Tmen
ffit["#1"J

:

Udstillingfra din samling- alle bedestage et par perlermed!
HUSKDETNU HUSKDETNIUHUSKDETNU HUSKDETNU HUSK
Middag:
Kalvestegstegt som vildt
ls med frugter
Kaffe/temed kringle(i pausenv. anvisningssalg)
Pris:117,- plusdrikkevarer.
13.0O SigfredLavstadviser og fortaller om fotografikafra Danmarks
Fotomuseum.
Den nye lederaf fotomuseet,BjarneMeldgaard,fortaller orn sig selv
og hvad, der vil ske p6 museeti fremtiden.
1 4 . 1 5 Anvisningssalgetstarter.
I pausenkaffe/teog kringle.
1 7 . 0 0 Almindeligoprydning.
Tilmelding:
Kaj Kempel,Overager10, 7120 VejleOst
7 5 8 1 4 5 11
eller
Niels-OveRolighed,
Terpetvej585, 9830 Taars
9896 1541
SENEST22, OKTOBER.

VELM@DT

KAJ KEMPEL

Msderrekken

15t9 - 20110- 24lr1 r 15lL2
Torsdag den 15. september.

Torsdag den 20. oktober.

Pi den fsrste msdeaftenefter generalforsamlingen presenteres den nye formand TUNE
LAUG, hvorefter aftenensto indbudtegaster
vil fremviseet "billed-pust"fra fortiden.
Under det omfattenderesearcharbejde
med temanummeretom 'Nellersdmanden"viste det
sig, at i slutningenaf 1890'ernehavdeJ.P.A.
haft en medarbejder,Marius LauritsChristianstr, pt sit varksted. Det lykkedes at spore
hansson, Eigil Christianstr, som var i UesiCdelseaf en fremragendesamlingdias, optaget
af hans far - hvoraf mange hfuidkolorirede.
SamtidigtpresenteresPeterElfelt' s panoramabillede af Kultorvet 1897 - optagetmed J.P.
A.'s panonmakamera.Medlemmerneopfordres til at medage sommerenserhvervedeklenodier. Der afsluttesmed et mindre SKROTSALG.

Ole Mortensenhar til aftenensmsdemedtaget
dele af sin AGFA samling. Ole vil fortalle
hvorfor og hvordanman hygger sig med sine
fotografiapparater.
Har man specielleAGFA ting at vise frem, er
detteaftenen,hvor det kan ske!
Har man SKROT til salger man velkommen.

Torsdagden 24. november"
(OBS: endret msdetato).
Cand. mag. Arne S. Andersenog forskningsbibliotekar, cand. scient. Henrik Dupont fra
Det Kongelige Biblioteks Kort- og Billedafdeling vil fortelle om SylvestJensensA/S arkiv.
Der vil blive fremlagt luftfotografier samtandet dokurnmtarisk materialefra denne, en af
verdensstorstesamlinger.Der afsluttesmedet
mindre Frti "SKROT".

Loppemarked
Lardag den 1. oktober.
Efterirets store loppemarkedaftroldesi Asterbro Medborgerhus,Arhusgade103, det sedvanlige msdested.

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

Kl. 13:00. Medlemmernefar adgangtil at
opstille loppevarer.

Aretsjulemodebegynderklokken 19:00.Anvisningseffelcterne
skalvcre merket mednummer og opstillespi bordene.Kl. 19:30begynder anvisningssalget
efter de nye foreskrifter.
AnvisningslederenAndreas Trier Msrch vil
svingehammerog stemmefor at indhentehsjeste bud. I pausenservereskaffe, te og julebag pi selskabetsregning. Bemark den ,ENDREDE DATO!

Kl. 14:00.Dsren ibnes for ALLE!
Kl. 16:30. Afsluttesmed OPRYDNING
IKKE er forbeholdt
medlemmeraf BESTYRELSEN!
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SPALTELT]KKEREN
RegistrantenErik Fersling kan den26. september
fejre sin 70 ars dag. Vi er mangei selskabet, somn8rer dyb respektfor det storearbejdeErik udfsreri forbindelsemedregistreringen
af danskestereoskopfotografer.
For nylig lykkedesdetat sporeen aldeles"ny" fotograf Marius Christiansen,en ven af J.P.A., somprasenteresved vor fsrste msdeaften.TIL LYKKE
med dagen!
Rettelse: Objektiv nr. 64 s. 20. Under billedet er angivetsom fotograf: Frederik Riise ca.
1860,i si fald skulle F. Riise v&re tre ir gammel,da han optog billedet. Vi mi forelobig
angivefotograf: ukendt.
Det er lykkedes FlemmingBerendtat sporeog erhvervetre hidtil ukendtedaguerreotypier
til DanmarksFotomuseum"aftaget"af marinemaleren
Anton Melbye i 1848.
Herning Folkeblads 125 fus jubil&um den2. juli blev bl.a. fejret ved udgivelseaf en 45
pjece, hvor museumslederSigfred Lorrstadfortaller om museet samt pressefotografens
verktaj gennemtiderne.
Uge-Aviseni Helsingehar i Lgg4haften lsbendeserieartiklerom J.P. Andersen,"Nellercdmandens"mangepudsigeog interessante
goremil i det nordsjellandskeomride. Materialet
er indsamletaf FlemmingBerendti forbindelsemedtemanummeret
om J.p.A.
FotomekaniskMuseum pi Sejeroer 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 20x25cm. Portrattet er af Kiki of Montparnasse,som holder
en afrikansk maske.PreusFotomuseumhar seksaf Man Ray's fotografier - deriblandt et
selvportratfra 1924.
Stor nmerikansk samling skalvere grundstammen
i Yokohamaby's planerom et fotohistorisk museum.StorsamlerenJack Naylor i Bostonhar godkendtet tilbud pi ca. 2 millioner
dollars for sin samling.Han begyndteat samlefotografikai 1950.Samlingenomfatteri dag
ca. 30.000 effekter. Samlingenbeskreveti Objektiv nr. 3211985,hvor Ole Scheldebesagte
Jack Naylor.
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Redaktion:

Objektiv udsendesi april, september og december.
Gamle numre kan ksbes.
Henvendelse: Flemming Berendt.

OkOnomi:

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

Adresserendring:

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

Anvisningssalg:

Tilmelding af fotografika senest1. 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 srcsoneni:
Osterbro Medborgerhus
lnhusgade 103, Kobenhavn 6.
31 38 1294.

Bestyrelse:

Formand
Tune Laug
Vanlsse A11680
272O Yanlase
38 79 07 L5

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

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

Kasserer
Niels-Ove Rolighed
Terpetvej 585
9830 Taars
98 96 1,54r

Niels Resdahl Jensen
Rygirds A11633A
2900 Hellerup
31 62 09 62

Svenn Hugo
Poulsvej 1
4040 Jyllinge
467327 44

Msderrekken

N

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

1:5ts2ot1o2st1o24trr $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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