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I anledning af snedker- og kamerakonsrruk tar

Jens Poul Andersens 150 irsdag den 26. oktober
1994, og Danmarks Fotomuseums 10-irs jubila-
um pr€senteres dette temanummer om J.P.A. 

's

livsvark.

DAIVMARKS
OTOMUSE[]M

Dansk Fotohistorisk Selskab

Pi grundlag af breve deponeret af Nationalmuseet pi Danmarks
Fotomuseum - J.P.A.'s v€rktojssamling deponeret pi Nordsj*I-
landsk Folkemuseum prresenteres hidtil ukendte fotohistoriske
oplysninger om Jens Poul Andersens liv og virke.

Fhv. museumsleder Sigfr ed Lavstad's mangeirige indsamling af
"Nellersd-kameraer" og skriftligt materiale suppleret med Flem-
ming Berendt's research er basis for dette temanummer.
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krs Poul And,ersen
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Kameraby ggeren fra I{ e llerod



Den selvbevidste almuesnedker Jens Poul Andersen ifon
sort bowlerhat og spidssnudede "franske" tresko i samtale
med den noble verdensmand kgl. hoffotograf Peter Elfelt.
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Etr biogr afto o o

Flemming Berendt

Barndom og opvrekst

Jens Poul Andersen blev fsdt den 26. oktober
L844 pi girden "Avleholm" i Huseby ved Hel-
singe, som san af glrdejer Anders Pedersen (ca.
1817-1878) og Ane Sorensdatrer (ca. t82l-t904).

Jens Poul kom til verden fem ir efter, at fransk-
manden Louis Mand6 Daguerre havde pr€senre-
ret daguerreotypiet og hermed verdens fsrste fo-
tografiapparat.
Kameraet, denne enkle trekasse, med matskive
og objektiv, skulle fe afgorende betydning for

J.P.A.'s voksne liv. Opvakstirene var prxget af
begranset skolegang og landlig idyl pi faderens
gird ved Arresa I det smukke Nordsjrelland.
Girdejer Anders Pedersen var en flittig mand,
som ud over sit landbrug .var interesseret i
snedkerarbejde, bl.a. reparerede han redskaber og
landbrugsmaskiner for egnens befolkning. I gir-
dens huggehus var indrettet et arbejdssted, velfor-
synet med vxrktaj, havle- og drejebenk, og ikke
mindst allehinde materialer. Den sparsomme
skolegang gav den videbegarlige og eksperimen-
terende dreng tid til at hjxlpe faderen med hans
snedkermrssige sysler. Det skulle tidligt vise sig,
at det hindvarksmessige arbejde le godt for
drengens rolige og kreative gemyt. Allerede i en
alder af 12 ir var han i stand til at regne, kon-
struere og fremstille en kommode, og da han
niede konfirmationsalderen i 1858, havde han
erhvervet sig si megen fardighed, at han kunne
aflngge laugsprove i snedkerhindverket.

Kunstmaleren P.C. Skovgaard

Blandt de mange kunde r fra det nordsjrllandske
omride, som fik glrde af de veludforte smi-
reparationer og gedigne frembringelser var
kunstmaleren P.C. Skovgaard (1817-1875). Vi
kan forelabig kun gisne om, hvad kunstmaleren
fik udforr af arbejder hos J.P.A.'s far. Men en
stor del af kunstnerens malerier prydes af meget

specielle hindudskirne egestr€srammer. Under
de mange besog pi verkstedet har P.C. Skov-
gaard vist interesse for Jens Pouls usrdvanlige
evner. Hans smukke, sirlige tegninger og talent
for formgivning har gjort indtryk, oB kunstmale-
ren pitager sig at protegere J.P.A.
Han foreslir den unge mand, at fe en faglig
grunduddannelse, adgangsbilletten til Kunstaka-
demiet. Jens Poul kommer i lere hos en maler-
mester i Frederiksvark. Malerfaget bliver imid-
lenid hurtigt opgivet, hans lyst og evner gir i ret-
ning af. at arbejde I va og metal.

J.P.A. i ivrig samtale med Peter Elfelt, den person, som fik mest
betydning for den nyetablerede snedkermester. Foto; Fa. Elfeh
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PS,hajskole

Ar.t 1865 bliver et vendepunkt i den unge Jens
Poul Andersen's livsbane. Ved hjxlp af kunst-
malerens venner , fl,r han mulighed {or at supple-
re sin mangelfulde skolegang, som han selv en-
gang karakteriserede med ordene: "De fleste af
Bornene var ikke stort klogere, da de kom ud af
Skolen, end da de gik ind i den". Den videbe-
garlige unge mand indskrives pi den Classenske

I  Fortunagaardens udhus el ler  huggehus havde faderen indret-
tet sit l i l le snedkerverksted. Her laerte sonnen faderens ferdig-
heder. Foto:  El fe l ts  "Stereoskop-gal ler i "  nr .  1  18.

Hojskole i Frederiksvrrk. Et hojskoleophold
strakte sig over fem mineder. Serlig fagene mare-

Et omride som havde J.P.A "s allerstorste bevi-
genhed. Snedkerfirmaet leverede i avrigr mobler
til den kongelige familie og den "Den Nordiske
Industri- Landbrugs- og Kunstudstilling" i 188S.

"Flindbog i Fotografr"

I 1865 stifter J.P.A. bekendtskab med den forste
"Flaandbog" for udavende fotografe r pa dansk:
L.G. Kleffels "Fuldstendig Veiledning i praktisk
Fotografi". Bogens detaljerede beskrivelser af den
fotografiske proces, men ikke mindst konstruk-
tionen af et fotografiapparat bliver endnu en in-
spirationskilde, som s€tter ham i gang med at
fremstille sit farste fotografi apparat. Den tyske
forfatters indledende bemerkninger bliver gnis-
ten, der tander interessen hos den modtagelige
unge mand:

"Ved dens Hjrelp (fotografien) blioer det ler for os at
gjengive og mangfoldigglore gamle Haandskrifter,
Documenter, Pennetegninger og Kort med stsrste
Skarpbed og Noiagtighed, saa man ikke er i stand
til at skjelne Copien fra Originalen, og man kan

matik og fysik fir afgorende indflydelse pL hans saaledes bringe disse Ting til almindelig Kundskab.
liv.
Fundamentet for anvendelse af fysikkens love
bliver grundlagt. Han udviser usrdvanlige evner,
oglxrerne forbavses ofte over deres elevs logiske
losninger pa indviklede eksperimenter. Den vel-
orienterede monsterelev stiller ofte flere sporgs-
mil, end fysiklrereren kan svare pi. I faget teg-
ning fremstiller han losningsmodeller, som er
sv€re at forsti, men som utvivlsomt har vx,ret
id6konstruktioner til senere "opfindelser", bl.a.
en skytte-anordning, som binder garnknuden
omkring det indhsstede r€g, et v€sentlig bidrag
til opfindelsen af en "selvbinder-hostmaskine".

Umiddelbart efter hojskoleopholder fir han
anseffelse pi den kobenhavnske mabelfabrik,
Severin 6c Andreas Jensen, Kongens Nytorv L3,
samme adresse som det nuverende Magasin's
ejendom i Kobenhavn. Arbejdet hos den kendte
mabelfabrikant har givet ham yderligere lardom
i snedkerhindvrrkem rdle kunst. Firmaet var
kendt som ekspert i overfladebehandling af trn.

Ved dens Hjelp kommer Efterverdenen til at
besidde et tro Billede af ,tore Tider og Dage!
Historikeren ail, medens ltan nedskriver Historien
om Fortidens Slregter og forlrengst hensmwldrede
Individer, 'urere i stand til at see Individerne for sig
og benytte deres tro Ansigtstrek,, deres Dragter,
Bohaoe ffi.ffi., til sin Beskrivelse. Alt dette er
Fordele og Nydelser, som vi bave denne prregtige
Videnskab at takke for; men ai tsr baabe, da ui i
den korte Tid, som er ltenrwnden siden dens
Opdagelse, have gjort saa store Fremskridt, at der
ma.a. kwnne gjores endnu meget Mere.
Lysets, Varmens og Elektricitetens Virkninger ere
langtfra saa tilstrekkelig udforskede og bekjendte,
at ai nok tsr gjsre Regning paa nye Opdagelser, om
hailke Ingen oistnok nw har nogen Anelse. Lad os
derfor ufortrodent skride frr* paa den anaiste Vei
og ikke o'oersee det Allermindste af bvad der

forekommer eller afoiger i aor Praxis fra det
Sadaanlige; thi ofte blizter netop dette Kilden til
store nye Reswltater". En anden bog som fir
betydning for ham er: "Kortfattet Anviisning til
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at dreie, arbeide i Metaller og slibe optiske Glas"
af forfatteren F.R. Friis. Denne bog udkom i
1867 - og blev startskuddet til bygning af den dre-
jebenk samt vx.rktaj, som er grundlaget f.or at
fremstille bl.a. de fototekniske produkter.

Snedkermester Jens Poul Andersen

I IB75 afhrnder faderen girden i Huseby og
flytter til Nelle rad for ar overrage morfaderens
gird, "Fortun agaarden" . J.P.A. falger med,
hvorefter far og s6n i frllesskab etablerer er
verksted. Girdens beliggenhed ved Nelleradvej-
en, hovedferdselsiren mellem Hillerod og Hel-
singor, er central. Strekningen tilbagelegges af
de omkringboende, som i stadig stigende omfang
indleverer reparationer pi det lille verksted. En
af disse kunder var fotograf Carl Rathsach (1839-
I91L) fra Hille rad. Under et besog pi varkstedet
i 1879 pr€senterer han sin bydreng, og senere
elev, den t3- irige Peter Lars Perersen (1866-
I93l), som fra I90I bxrer navnet kgl. hoffoto-
graf Peter Elfelt. Han skulle blive den person,
som fik mest betydning for den nyetablerede

'1875 
overtager Jens Poul Andersens far sin morfars gArd

"Fortunagaarden" i  Nel lerad.  I  1B9B udstykkes de omtal te
1.600 m2 fadrene jord t i l  det  der i  dag hedder Nel lerod-
vej 20. Foto: Elfelts "Stereoskop-gal leri" nr. 309

snedkermester. I 1883, efter udstiet lxretid, fir
Peter L. Petersen ans€ttelse hos den ksbenhavn-
ske fotograf Johannes Perersen (L845-I936), sam-
tidigt indgir han en kontrakt med J.P.A. og bli-
ver eneforhandler af hans "Nellerod-kamer aer" .
Et samarbejde der skulle vare hele livet !

I 1898 bliver der udstykket 1.600 m2 fra den
fadrende jord med adressen Nellerodvej. Jens
Poul Andersen vil losrive sig, og gir i gang med
at bygge sit eget lille hus af den arv, han fir eker

faderens dad. Han drxner farst jorden ved hjelp
at et sindrigt draningssysrem, som han selv kon-
struerer. Herefter indsamler han kampesten fra
de omkringliggende marker,klover dem, de skal
udgore husets fundament. At det har vx,ret
nodvendrgt, fir man sandelig et indtryk af, nlr
loftetagen i dag tages i ojesyn. Hele ,"gtonrtrukt-

Den myreflitt ige J.P.A. poserer i selvbygget saksestol. Den
var konstrueret som sidde og arbejdsstol, idet sedet kan regule-
res ved hjelp af to indskydningspaler. Privat eje. (Fotograf ukendt)

tionen er tappet sammen, og ',tdfart i fuldkantet
lx.rketx, si hirdt som granit. Alt travxrk, dore,
gulve og paneler er fremstillet med omhu og
akkuratesse af mesters egen hind. Efter tre irs
arbejde stir huset fxrdigt, hvorefter alle dets
vr'gge kalkes okseblodsrode, en farve som ikke
endres i hele hans liv.
Sidelobende tegner og fremstiller han sine egne
mobler, hvoraf et skab, en skrenk og en kom-
mode stadig befinder sig i huset. I I9O2 lyder
ejendomsvurderingen pi over 4.OOO kroner !

En rejse til England

Peter L. Petersen onsker at hans kamerakon-
struktor skal vare pe forkant med udviklingen i
det store udland, og i 1887 arrangerede "Rejsesti-
pendieforeningen" en englandsrur. De tilmelder
srg, og rejser sammen til Manchester for at stude-
re britisk kameraproduktion. Det er pi denne
rejse fotograf Peter L. Perersen oprager stereo-
billeder med J.P.A. 

's 
forste stereokamera, bl.a. af

kapellet i Newcastle, stereobillede nr. I, en id6
som udvikler sig til at blive en forrygende
salgssucces.



Efter hjemkomsten fra England forts€tter J.P.A.
med at konstruere og fremstille kameraer efter
eget koncept og design. Han besluffer sig til at
deltage i "Den Nordiske Industri- Landbrugs- og
Kunstudstilling" i Kobenhavn 1888, hvor hans
apparater tilmeldes udstillingen under gruppe L2
som nr. 36: "Andersen J.P. Mekanikus Nellerod
pr. Helsinge - Kame raer og Stereoskoper". I
Dansk Fotografisk Tidsskrifts septembernum-
mer beskrives udstillingen af Leopold Hartmann:

"Af fotografi.ske Cameraer, Praparater og andre
Hjelpemidler fi.ndes forholdsois foo paa
Udstillingen. Hr, Mekaniker Andersen i Nellerod
har udstillet en Del aeludforte CAmerA'er, ved
dette Omraade".

Udstillingsforlobet er dog ikke tilfredsstillende
for "Mekanikus" Jens Poul Andersen, som skri-
ver i et brev til "Fellesrepresentationens" stifter
og formand, fabrikant Axel Meyer, at han faler
sig krcnket over den behandling, der bliver ham
til del. Med sin smukke og sirlige skrift anklager
han udstillingskomit6en og onsker at fi svar pi,
hvorfor udstillede fotografrapparater af langt rin-

Jens Poul Andersen sl ikker solskin udenfor si t  hus. Og som nes-
ten altid - ifort bowlerhat. (Fotograf  ukendt)

gere kvalitet end de to af ham udstilled e har flet
"hrdrende Omtale", medens hans apparater er
forbigiet i tavshed. Bittert anklager han med-
lemmer af bedammelseskomit6en for x de pro-
moverer udenlandske "KA.merA Importorer, som
bar lagt ur:ilje imod Andersen for dagen". Det
siges, at han fra denne dag udelukkende kaldte sig
snedker !
Han fortsrtter dog med at dygtiggare tig, og
allerede iret efter sager han og fir tilkendt et
rejselegat til Verdensudstillingen i Paris 1889. Pa

denne rejse, sammen med Peter L. Petersen,
medbringer han en spadserestok med indbygget
fotografi apparat. Ved gr€nsen mellem Tyskland
og Frankrig bliver J.P.A. tilbageholdt i flere
timer, mistenkt for spionage. Pa turen besoger

Lysten ti l at stifte familie var ham fremmed, men de nar-
meste slegtninge og naboer besogte ham ofte. (Forograf ukendt)

han forskellige tyske kamerafabrikker, hvor han
fir erfaringer vedrsrende indk ob og udvalgelse
af trresorter.
Den l. maj 1890 etablerer Peter L. Petersen eger
atelier pi Kobmagergade 64, hjarnet af Kultor-
vet. Salget af "Nellerod-kameraer" forages stat r
tiden fremover.

Mennesket J.P.A.

Jens Poul Andersen var et myreflittigt menneske,
han arbejdede fra den lyse morgen, hvor man
kunne se ham ste i sit varksted, dybt engagerer i
sit virke. En god lang arbejdsdag varede ril
midnat. Sidan -var det i hans bedste og mesr
aktive leveir.
Den spendstige, ranglede skikkels e var altid ifart
en sort bowlerhat og strikket vest - for enden af
de lange ben et par spidssnudede "franske" tr&-
sko. Kroppens bevegelser var sindige og precise,
han udstrilede milbevidsthed og energi - en
person som nok kunne s€tte sig i respekt.
Hans enkle levevis begyndt e fra morgenstunden,
med te og honning-madder. Fra broderdatteren,
Ane Andersen, ved vi, at middagsmenuen bestod
af kogt torsk, der serveredes mandag, tirsdag og
onsdag, medens torsdag, fredag og sondagsme-
nuen stod pi klipfisk, som aftensmad altid saltet
flask. Han ghdede sig imidlertid altid, nir Peter
Elfelt medbragte den obligatoriske pose wiener-
brad.
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Kobenhavnervisit

Der var tilsyneladende intet, som kunne endre
pi hans levevis. Nir han lejlighedsvis aflagde
besog hos fotograf Peter L. Petersen, var det som
regel i forbindelse med levering af er special-
bygget kamera eller droftelse a{ nye bestillinger.
Turen gik da med tog fra Kagerup til Hille rod,
videre mod Kobenhavn, hvor han boede hos
familien. Det var sadv ane, at hoffotografen invi-
terede til frokost i det fornemme Hotel d 'Ang-

leterre pi Kongens Nytorv.
Vi ser dem for os, den noble Peter Elfelt side om
side med den sindige almuesnedker spadse re fra
Ostergade til hotellet, hvor den forudbestilte
frokost stod klar. Medens Perer Elfelt nsd sin
halve hummer, postej og ost med en flaske Ries-
ling, var menuen for Jens Poul Andersen mere
spartansk: fire rundtenommer rugbrad med fedt
og spegepolse, dertil postevand !

Jens Poul Andersen var ogsi musikalsk, han
byggede sin egen violin og spillede for familie og
venner, efter sigende var han en habil violinist.
Lysten til at stifte familie var ham fremmed, han
forblev ungkarl hele sit liv, intet skulle distrahere
hans tankevirksomhed, og den personlige be-
kendtskabskreds var lille.
I en langere periode omkring irhundredskiftet
havde han ansat en husbestyrerinde, Stine
Jorgensen. 1895 ansatte han en laerling, Marius
Laurits Christiansen, som blev udlert i 1899.
J.P.A.'s helbred var tilsyneladende godt, men
omkring I9I2 udvikledes en dovhed, som for-
vxrredes med irene, og som i ha) grad bidrog til
hans indesluttethed, selv over for de nermeste
naboer. Det fortelles, at n&r der kom kunder pi
verkstedet" fremdrog husbestyrerinden er ko-
horn, hvori hun ribte, at der var besog. J.P.A.
fremstillede i ovrigt et miniatu re-hareappar^t,
som han dog sjaldent brugte.

Solvmedalje til J.P.A.
Det var uhyre sv€rt, fbr ikke at sige nasten
umuligt, at fa ham til at deltage i de aktiviteter,
som Dansk Fotografisk Forening arrangerede.
En undtagelse var dog i 1906, da foreningen ville
beere ham med en solvmedalje ved en fest. Som
det fremgir af referatet i bansk Fotografisk

I L

Forening's tidsskrift, kneb det med at fe ham til
hovedstaden, men det lykkedes, og den 25.
oktober kunne foreningens formand, Peter Elfelt
pr€sentere aftenens g€st, her refereret af fore-
ningens sekreter:

'Hr. Elfelt doelede i et lengere og aarrnt fslt
Foredrag zted denne geniale og beskedne Mands
Livsoark, fortahe om hans forste famlende Forsog
for 40 Aar siden, om ltans utrolige Flid og Snille,
om alle hans Fremskridt og Sejre og fremhreaede
atter og atter, at ingen Vanskeligbed oar i Stand til
at standse bans Virketrang ingen Fordring til et
Apparat sAA s,oer, end at den jo blezt o,uen)undet, og
omtahe endelig bans sidste Arbejde, en ztidunderlig
udfort Kinematograf, der endog ooergik de fi.neste
og bedste Apparater fra Udlandet.
Og saa ztar der den Fortjeneste ved Hr. Andersens
Frembringelser, at de kun i meget ringe Grad var
Kopier af andres, men i de fleste Tilfelde v6tr
selvstrendige Opfindelser wdstyrede med Masser af
Finesser, som aar ganske originale og endog ofte oar
blevne brugte af udenlandske Firmaer, wden at der
var forandret sa.a meget so?r7 en Skrue i den
originale Model'.

Herefter blev en samling "Nellerod-kameraer"
forevist, dels Elfelts egne, dels linte apparater.
Til sidst overrakte formanden D.F.F.'s solvme-
dalje til J.P.A. som en piskonnelse af 40 irs for-
trinlig virksomhed i fotografiens rjenesre, hvor-
efter:

"Medlemrnerne sluttede sig dertil zted at rejse sig og
hilse Hr. Andersen med lange aedvarende Haand-
klap. Hr. Andersen takkede synligt beareget for For-
eningens Udmerkelse og forklarede i Lsbet af
Aftenen adskilligt om de forskellige Apparaters
Ti I bliv e k e slt i st ori e ".

Jens Poul Andersen var meger aktiv gennem hele
sit liv, undtagen i perioder hvor gigten plagede
ham voldsomt. Efterhinden som den hale alder
lagde en damper pi energi og virkelyst, levede
han ubemarket og spartansk som altid. Som 90-
irig oprettede han et testamente, hvorved Ane
Andersen arvede det geldfrie hus, samr alt indbo
og vrrkstedet. Han efterlod sig ingen penge af
betydning. Hun boede i huset til sin dad t 1970.
Nir man i dag fir kontakt med de lokale
indbyggere i Nellerod, Helsinge og de mange



Jens Poul Andersen fotograferet pA B0-Arsdagen
d' 26' oktobe:,lr?iI,',, 

Christiansen (der ar stereoroto)

smibyer, forbavses man over den store indfly-
delse hans virke har udovet. Andengenerations
efterkommere udtaler sig med den storste respekt

og agtelse, nogle kan endda fremvise redskaberog
ting, som pigeldende har lxrt at fremstille af sin
far eller bedstefar, der har kendt snedkeren i det
lille hus. En snedker, som jeg besogte under min
research, fremviste et komplet s€t snedker-
vrrktaj, i en udforelse som kunne det vx,re
udfart af mesteren selv. Flans bedstefar havde
lert snedkerhindvrrket af Jens Poul Andersen.

"Opfinderen" J.P.A.
Det er umuligt i dag at afgare, hvilke konkrete
"opfindelser" J.P.A. gjorde, udover dem der fore-
ligger godkendte patentansogninger pi indenfor
det fotografiske omride. Han fik den 1. juni 1877
overrakt et dokument pit Bernstorff Slot, for-
synet med kong Christian IX 's segl og under-
skrift, hvilket gav ham eneret pi en opfindelse i 5
ir. Derudover konstruerede han udspekulerede
brandalarmer til redning af kreaturer. En cykel
(velte-peter), mekaniske forbedringer af Malling-
Hansens skrivekugle og s€ttemaskinen samt et
messingmikroskop, som er fundet i privat eje.
Den fsr omtalte "meje- og selvbindermaskine"
blev frrdigtegnet og indgivet til et patentbureau.

Familie og venner samlet omkring Jens Poul Andersen pi hans 90-
irsdag d.26. oktober 1934.
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Her fandt man konstruktionen for fantastisk,
hvilket blev ham gjon bekendt ved et fremmode.
Man si pi den "tavse og s€re" snedkermester
ovenfra og nedefter, hvorefter der forlangtes et
urimeligt hajt patenthonorar, som man vidste

J.P.A. ikke kunne praestere. Efter hjemkomsren
til Nellerod blev tegningerne lagt i en stor slidt
mappe og glemt. Kort tid efter hans dad brxnd-
tes alle tegninger og papirer, deriblandt en norar-
bog, hvori alle hans nummererede fotografi appa-
rater var opfart - ingen skulle grine ad den "sare"
mands gerninger !

Slutspil

I april 1933 optrader for sidste gang en annonce i
Dansk Fotografisk Tidsskrift, hvori J.P.A.
tilbyder: "REaration af Kameraer og Stativer,
sanxt modtager Bestilling pA nye".
FIan er da 89 ir. Endnu faler han sig i stand til at
kunne tdfsre sit hindvrrk, men Jens Poul An-
dersens lange og indholdsrige liv er ved at ebbe
ud. I forsommeren 1935 begynder det for alvor
ar gl ned ad bakke. Den 13. juli skal blive hans
sidste dag.
Begravelsen foregik i stilhed pl kirkegirden i
Maarum, kun fi mennesker fulgte ham til gra-
ven. Den person, som bedst af alle, der kunne
have skrevet hans nekrolog, kongelig hofforcgraf
Peter Elfelt, var dsd rre ir tidligere. Det skulle
derimod blive en anden beundrer, forfafieren og
globetrotteren Holger Rosenberg, som i et lille
mindeskrift "Geniet fra Nellerad" fortrller om
hans liv og gerning.
Med sit livssyn - der i alle mider var preget af
behov for midehold og trov€rdighed - ville Jens
Poul Andersen have fundet det meget upassende

Efter tre Ars arbejde kunne bolig og verksted tages i brug om-
kr ing Arhundredski f tet .  Indenfor  de to v induer i  gavlen havde
J.P.A. indrettet verksted. Foto:  S.  Lovstad l  977.

at man kaldte ham: "Geniet fra Nellersd". Han
var hindvrrker. En opfindsom mand, som med
stor hindverksmrssig formien og uhyre flid
brugte alle krefter og sin usadvanlige forstielse
for en opgaves tekniske og €sreriske muligheder
for at fremstille ting af bemerkelsesverdig
kvalitet.
Pi hans beskedne gravsten srer indhugget titlen:
"Snedker" - med rette kunne der have v€ret til-
{ajet: opfinder, kamer abygger, mekanikus, opri-
ker, tegner, violinbygger og fotograf !
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L^ndsbysnedkerens fototekniske konstruktioner

Sigfred Lsvstad

Foran mig stir en rckke af Jens Poul Andersens
kameraer og andre fotografiske tilbehorsdele.
Der krcves ikke den store hindvrrksmessige
viden for at s€, at her har vi at g6re med en
mester i faget. Med stor omhu er der kelet for
detaljerne. Det trxder tydeligt frem, selv om de
fleste af tingene bxrer prr"g af brug gennem
mange ir. Det er ogsi naturligt, at han er blevet
dygtigere med irene.

J.P.A.'s fsrste kamera eksisterer desvarre ikke
mere.(l) Vi ved det blev fremstillet allerede i
1866. Men der er stadig bevaret nogle fi tidlige
kameraer. At de er tidlige ses bl.a. pi miden de
er konstrueret pi, samt at de er simplere udfart,
hvad angilr en rekke detaljer, end vi ellers op-
lever ved de senere konstruktioner. Disse tidlige
kameraer er heller ikke forsynet med de fort-

lobende numre, som kendetegner den senere ka-
meraproduktion.

Hvornir J.P.A. er begyndt at nummerere kame-
raerne, ved vi ikke. Alle notaterne blev brandt
efter hans dsd t misforstiet omsorg for hans ef-
termrle. Ingen skulle grine af ham, den lidt s€re
snedker fra Nellerod. Det havde ellers v&,rer
rart, om det stadig var muligt at bladre lidt i den
notatbog, hvori han formentlig har nedskrevet
alle numrene pi de kameraer, der forlod verk-
stedet. To kam eraer blev yderligere ogsi mrrket
med irstal, nemlig de kame raer, som blev leveret
til Peter Elfelt. I dennes nyinstallerede atelier
prangede i 1890 det gedigne atelier- eller salon-
kamera f.ra vxrkstedet i Nellerod. J.P.A . var niet
til nr. 140 og indhuggede tillige irstallet 1890 i
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navnepladen. "Niet til" - j^, - men vi ved altsi
ikke, hvornir han begyndte ar nummerere eller
hvor mange kameraer, der allerede da var fx,r-
diggjorte. Det laveste nummer vi har kendskab
til er nr.97, det sidder pi et rejsekamera 1z;. Kun
kameraer er fundet forsynet med nummer. End
ikke dg store opretsteende stereobetragtere fin-
des der numre pi. En undtagelse er en forlenger-
tubus med nummer et 29 L. Men den mi v€re en
del af et kamerasystem. Stativer, der blev leveret
sammen med et kamera, kan vx,re forsynet med
apparatets nummer.
Ifalge nummereringen skulle han have lavet 140
kameraer i tidsrummer fra 1.856 til 1890, forudsat
han begynder fra nummer 6t. Det har vi dog in-
gen sikker viden om.
Lad os prave at se pi, hvor mange kameraer han
senere har fremstillet. Det naste irstal, vi kender
med sikkerhed, er 1904, hvor det andet salon-
kamera nr. 275 blev leveret ril Perer Elfelt . Der
kan siledes vare tale om op til 135 kameraer i
Iabet af 14 ir. Man kan dog ikke blot dividere 14
ir med antal kameraer, det har ikke raget den
samme tid at fremstille ret simple kameraer) som
f.eks. kassekameraerne uden brlg nr. 228 og nr.
277, og si en langt mere komplicerer konsrruk-
tion som kinooptager nr. 252.
Kamera nr. 232 antages at v&.re fremstillet i
1898, idet der findes en breweksling angiende
kameraet fra det ir. Det er sandsynligt, at roppen
af hans produktion har ligget i irene fra farst t
1BB0'erne til ca. 1905, hvor Jens Poul Andersen
var i sin bedste alder.
Det er i avrigt usikkert, hvordan han har styret
nummereringen. Som lige navnt ligger der do-
kumentation for, at nr. 232 er fremstiller i 1898,
men det eneste kendte panoramakamera har nr.
235. Et billede optaget af Kgs. Nytorv med dette
kamera kan med sikkerhed dateres ril efteriret
1897 t

I period en fra 1904 trl tgZO fxrdiggar han 45 ap-
parater. Det irlige gennemsnit er langr mindre
end i fsrnxvnte periode.
Det angives pi et kartotekskort i Danmarks
Tekniske Museum, at kame ra nr. 320 er frem-
stillet i 1920 og skull e va,re det sidste kamera

J.P.A. har fremstillet. Jens Poul Andersen fyldte
det ir 76, og selv om alt tyder pi, at han har
vxlet aktiv n€sten helt frem til sin dad t 1935, si
har han n€ppe kunnet falge med i den rivende
tekniske udvikling, der tog farr efter irhundred-

skiftet. Desuden var helbredet begyndt ar svigre.
I et brev fra 2. januar 1920 ril Elfelt skriver
J.P.A. bl.a.: "Jeg vedlegger listen oper hoad jeg har
laoet i 1919. Men det gaar strerkt nedad nu. Jeg bar
nesten ikke faaet udrrettet noget i de sidste 3
Maaned.er, jeg har lidt af Gigt i min ene Hoft, og
Itar nesten ikke kunnet arbejde"
Si sent som t933 averterer J.P.A. med, at " repa-
rationer og nybygninger udfores"" Men der har
n€ppe v&,ret meget for ham at lave.

Kame ratyper
Det materiale, vi har til ridighed pi nuvrrende
tidspunkt til vurderin g af Jens Poul Andersens
kameraproduktion, omfatter ca. 50 kameraer
samt en del fotografisk tilbehar. I begyndelsen
er der overvejende tale om ret srore pladeforma-
ter som 18x24 og 26x3Lcm. Det li i tiden. Senere
i perioden vinder 12xI6Vz og 13x18 cm frem.
"Smiformater" som 8x1O og9xl2 cm er sjeldne.
J.P.A. fremstillede 3 - 4 standardmodeller, typisk
i formaterne 12xI6% - 13x18 og I8x24 cm, der
n€sten var helt ens og sredvanligvis blev forsynet
med aluminiumskasserrer. Hvis en kunde havde
specielle onsker m.h.t" udforming af er kamera,
kunne det sedvanligvis imsdekommes netop i
kraft af , at der ikke var tale om serieproduktion,
men individuel fremstilling.
I perioden I9I7-I924 fremstillede han fire smi.
kameraer beregnet for 35 mm film. Se side 42.

:r

T ) l ' 1  f l
DCSKT1VCISC AI OC

f  1  1 1 'rorsKerrlge
kame ratyper og formater

I den oversigt over "Nellerod"- kam eraer som er
udarbejdet, bruges ofte betegnelsen rejsekamera.
Nu kan man vel med god ret indvend e) at man
kunne rejse med ethvert kamera. Hvorfor si en
typebetegnelse ?
Det store atelier- eller salonkamera, som foto-
grafen havde stiende i atelieret, rejste han dog
ikke uden videre nogen steder med. Fik han en
opgave f.eks. i kundens hjem, ja, - si fandt foto-
grafen sit rejsekamera frem. Da fotografierne pe
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den tid n€sten altid var kontaktkopier, mitte
der allerede for fotograferingen tages stilling til,
hvor store billeder kunden onskede. Dette valgte
fotografen kamera og pladeformat efter.

Format 26x31, cm (ru. s.2s)
De fem kameraer til format 26x3L cm nr. 97 -

II9 - I20 - l6L og 225 er alle opbygget efter
tidens tradition. Kameraet kan pakkes sammen
til en flad kasse. Bagklappen er hangslet forne-
den. Den haspes fri si bagklappen kan lukkes
ned, og $er da vinkelret i forhold til forpladen. I
denne stilling er bagklappen nu blevet til bund-
plade, og den fastgare.s siledes, at kameraet bliver
stabiliseret. Brlgen med matskive, der har vx.ret
gemt bag i forstykket, trckkes ud og fastgares i
tre forskellige hak, alt efter hvor langt et udtrak
der er behov for i den aktuelle situation. Nir
deme udtrak er fastgjort, kan der fokuseres. Pi
udenlandske typer gores dette som regel ved
hjelp af to synlige tandstenger og to tanddrev,
et i hver side. J.P.A. har lost opgaven pi en
elegant mide, ved en enkelt kraftig ikke synlig
tandstang placeret i midten, samt et enkelt solidt
drev under omtalte bagklap/bundstykke. I bag-
kanten er anbragt en libelle. Kameraer i denne
storrelse blev altid anvendt pi et solidt stativ.
Objektivbrxttet kan skydes sivel vertikalt som
horisontalt. Der kan vere smi afvigelser i kon-
struktionerne. Nellerodsnedkerens kam eraer var
ikke samlebindsarbejde.

Format 1,8x24 cm (il. s. 27 og2e)
Disse kameraer er opbygget pe en helt anden
mide og betegnes som kamera pi optisk bank.
Denne bank anbringes ved transport under det
sammenklappede kamera, der derved udgor en
kompakt helhed. Nir kameraet tages i brug,
trakkes for- og bagstykkerne - der er forbundet
med en brlg - fra hinanden og s€ttes ved hjalp
af koniske holdere fast pi den optiske bank. Der
er flere forskellige holdere til ridighed. Der vr-l-
ges den der passer bedst til brandvidden af det
valgte objektiv. Bagdelen af kameraet placeres
altid i den bageste holder, ved hjrlp af et drev
forskydes fronten, og muli ggar siledes fokuse-
ring pi matskiven.
Det er karakteristisk for disse rejsekameraer, at
de ikke er forsynet med sager, der fokuseres
direkte pi matskiven. Objektivbrattet kan for-

skydes vertikalt og horisontalt. Selv om 18x24
cm kameraerne er n€sten ens opbygget, findes
der dog visse forskelligheder. Bagstykket med
matskive er sedvanligvis aftageligt og kan er-
stattes med en anden til 13x18 cm kassetter.
Nummereringen pi disse kameraer bestir oftest
af indhuggede bogstaver og tal i en aluminiums-
plade, anbragr pi det aftagelige bagstykke.

Format 13x18 cm
Disse kameraer kan vx.re opbygget pe optisk
brnk eller besti af en kasse med hengslet for-
plade. Kameraerne pi optisk benk er n€sten lige
si store som I8x24 cm apparaterne. Nir for-
pladen pi kassekameraerne lnkkes ned, kan fron-
ten med optik og ew. indbygget lukker trckkes
ud med be lgen. Fronten fastgores i koniske
holdere pi den udklappede forplade. Via en tand-
stang kan der fokuseres. Klapmodellen kan vere
forsynet med en konisk holder oven p3, apparatet
tll fastgarelse af en reflekssoger. J.P.A. leverede
sidanne sagere til flere kameramodeller. De er
dog ikke srrlig pracise. Srdvanligvis er der ind-
bygget jalousilukker i objektivbrettet.

Format I2xI6Y2 cm (rr. s. 3r og32)
Man kan vare i tvivl om betegnelsen rejsekame-
ra er helt korrekt for disse modeller. Med to
undtagelser er kameraerne kasseopbygget med
hangslet forplade. De er forsynet med new-
tonsoger, eller konisk holder til den lose re-
flekssoger. Disse kameraer kan siledes udmarket
anvendes som hindkamera. De er forsynet med
meterskala, hvilket netop er typisk for kam eraer
konstrueret til brug uafhangigt af stativ, idet
man derved kan indstille uden brug af matskive.
Objektivbrcttet kan forskydes i to retninger,
samt udskiftes til anden brcndvidde eller til
stereooptagelser. Dertil kan der naturligvis foku-
seres pi matskiven. Nr. 135 er pi optisk brnk,
og nr. 228 er et kassekamera uden balg, begge er
udstyret med indbygget jalousilukker. Sidst-
n€vnte kamera er sortlakeret, og barer tydelig
prr,g af, at denne udforelse er den oprindelige,
og er dermed det eneste kendte J.P.A. kamera,
der afviger fra det traditionelle polerede ma-
hogni. Objektiwalget pi nr. 252 er specielt. Der
er tre objektiver monteret pe forbrettet. Det
midterste er til monofotografering. Nir dette an-
vendes, s€ttes der deksler pi de to andre. Om-
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vendt tildekkes midterobjektiver, nir der foto-
graferes stereoskopisk. Dette er nodvendigt, idet
der er tale om indbygget jalousilukker, der vir-
ker over alle tre objektiver samridigt.

Format 1lx L7 cm (nl. s. 31,,32og 3a)
Der er her tale om kam eraer for optagelse af ste-
reoskopiske billeder, og de er altid forsynet med
to ens objektiver. Ved ar se pi det billedpar, der
fremkommer - med begge ajne - i en serlig be-
tragler, kan man se optagelsen med stereosko-
pisk effekt, d.v.s. billedet fremtrxder med dyb-
devirkning. Af de otte kendte srereokameraer er
halvdelen kassekameraer med hangslet forbret.
De svrise er alle forskellige. Nr. 212 og nr. 2L8
er forsynet med en saksekonstruktion, men er
dog ikke helt ens. Sidstnavnte foldes ud ved
hjnlp af knekled, og nr. 282 er udstyret med en
stangkonstruktion. Dette kamera er iovrigc for-
synet med optik og lukker hentet fra et Kodak
stereokamera, hvilket formentlig ikke har vxret
monteret pe kameraet oprindeligt. Stereokame-
raer er ofte forsynet med J.P.A.'s egen guilloti-
nelukkerkonstruktion.
Der leveredes objektivbrrt med $ereooptik til
andre kameratyper i 13x18 og I2xL6Vz cm for-
mater.

Format 9xI2 / 8x10 cm (ril. s.3a)
Der kendes kun tre kam eraer i format 9xL2 cm,
og de er meget forskellige. Et - nr. 256 - er pi op-
tisk bank og meget elegant udfsn samr udstyret
rrred en del tilbehor. Det kan nrvnes, at dette
kamera anvendes som logo for Dansk Fotohis-
torisk Selskab. Et andet nr. 277 er er kasse-
kamera uden brlg i enkel udfsrels€ , og det tre-
die nr. 310 er et kassekamera med hengslet for-
plade. I formatet 8x1O cm kendes kun et enkelt.

Det har nr. 1,29, (Ovenstiende ill.) og er et balg-
kamera. Det er forsynet med to klapper, der
holder det ibnede kamera.

J.P.A.-kameraer uden nummer
Jens Poul Andersen har ikke nummereret kame-
raerne helt fra begyndelsen. Der kendes tre ka-
meraer, der ikke er forsynet med initialer og
nummer. Alle tre er stereokameraer, men er i
ovrigr af vidt forskellig konstruktion. Ud fra den
hindvarksmessi ge udfarelse, beslag m.v. er det
dog let at fastsli, at der er tale om kameraer ud-
giet fta vrrkstedet i Nellerad. Det er ikke mu-
ligt at fastsli rx.kkefalgen pracist, som derfor er
tilfaldigt valgt her.

Kassekamera (Ovenstiende ill.) format L2x!6,5 cm,
for-synet med lukker konstrueret med en vippe-
anordning, der ved hjalp af en elastik kan laves
til en ojeblikslukker samr hulblendere der ind-
stilles individuelt. Objektiverne ligger inde bag
lukker/ blendere. Fokusering sker ved et skyde-
kassearrangement.

Kassekamera format 9x18 cm med 2 messing-
indfattede objektiver (uden indgravering) an-
bragt pi forpladen. Lukker ? Fokuserer pi nes-
ten samme mide som den foregiende. Kameraet
har en piklabet seddel med teksten: "Trlhsrer
A. Andersen". ( Ovenstiende ill.)(Se ogsi ill. s. 64)
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Brlgkamera format tlxlT cm er konstruerer
med to klapper der fastholder kame raet i brugs-
klar stand, nir det ibnes. Lukker: J.P.A.'s egen
konstruktion. Optik: uden navn. (rll. s.6a).

Stereobetragtere
Jens Poul Andersen fremstillede ogsi stereobe-
traglere, for naturligvis mitte der udstyr til si
man kunne fi ghde af at se de forunderlige bille-
der med dybdevirkning. Hans produktion om-
fatter sivel smi hindbetragtere, som haje kasser
med plads til et stort antal billeder anbragS, pi
sammenhangende bind. Af disse srore srereo-
skopkasser kendes der ca. syv eksemplarer (3).

Et afJens Poul Andersens store stereoskopbetragtere der findes
pi Nordsjellandsk Folkemuseum. Pi undersiden af topliget er
anbragt et spejl siledes at lyset kan falde pi billederne, som er an-
bragt pi et kedearrangement.

Hindbe tragterne findes i 3-4 varianter. Flere
dem har mulighed for individuel indstilling af

En af Nellerod-snedkerens hindbetragtere for stereobilleder.

ajenaf.stand. Og si er der den helt specielle ste-
reobetragter beregnet for montindkast. For en
"1.0-are kan man fe lov til at rulle betragteren
repertoire igennem, si stopper mekanismen. Den
n€ste kikker mi have en nyL0-6re parat, billed-

Den fikse stereobetragter med variabel hojde, og montindkast
for brugerbetaling.

ledbindet frigares, si der kan rulles den anden
vej. Betragteren er udstyret med en serlig finesse
- en saksekonstruktion, der gar det muligt for
bide barn og voksn q at finde den mest bekvem-
me betragtningshajde, idet man mi forestille sig
betragteren hrngende fast anbragt.

Dette er den mest solgte type af hindbetragtere til stereobille-
der. Der li endda et lille restlager hos Elfelt-firmaet som blev
solgt for fi ir siden, til stor glede for samlere.

Atelie- eller salonk ameraer (ru. s. 30)
Der kendes kun to af denne type, som begge er
fremstillet til Peter Elfelt. Der er tale om meget

af
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Dette stereobillede er taget i Peter L. Petersen (Elfelt) 's atelier
1893. Nojere granskning viser at det ikke erJ.P.A. kamera nr. 140.
Der mi siledes vere tale om et tredie atelie- eller salonkamera
som vi ikke har kendskab til' 

Elfelt-stereoskopgalreri nr. 324

kraftige solide konstruktioner. Id6en ril disse
kamerae r har J.P.A. formentlig taget med hjem
fra et besog pe en udstilling i Manchester
sammen med Elfelt i 1882. Et salonkamera der
ret n6je svarer til disse to kameraer, findes pi
Science Museum i London. Det f.arste af disse
kameraer nr. 140 blev ferdiggjort 1890, da den
unge Peter L.Petersen - senere hoffotograf Peter
Elfelt ibnede atelier pi Kobm agergade i Koben-
havn. Det andet fik nr. 275 og brerer &rstallet
1904. Det er formentligt bestilt i anledning af, at
Elfelt iret efter flytter ul Astergade 24, og der-
med fir brug for et ekstra kamera. Der er ikke
den store forskel pa disse apparater. Pe det
nyeste er der visse forbedringer m.h.t. fokuse-
ring, og yderligere kunne der anvendes specielle
smi kassetter til form at 1,2xt6Vz cm, med indleg
til 9x12 cm. Disse kassetter kunne hrnges op
rundt omkring pi kameraets ben, se de var
indenfor fotografens rekkevidde. Kameraerne
bx.rer pra-g af mange irs intensiw brug.

360o pttoramakam era (rr. s.28)
Dette kamera har
tilsvarende fransk
vitale dele, som
rotation samt en

en del lighedspunkter med et
fra 1890. Kameraet mangler
drevet til filmtransport og

drejeskive. Rullefilm 24,5 cm

bred trckkes gennem kameraet under optagel-
sen. Filmlangde afhrnge r af brxndvidde og bil-
ledvinkel. To kendte Elfelt-panoramafotografier,
af Kgs. Nytorv og Kultorver) er oprag et med 32
cm henholdsvis 2I cm optik. Kgr. Nytorvbille-
det fra 1897 er optaget pi format 24 x 2OO cm
ved fulde 3600. Kultorvbilledet er 58 cm langt og
dekker en billedvinkel pl ca.15oo.

KinooPtagere gtl. s. 22,24 og2s)
De to kinoopt agere er serlig interessante. Den
farste har fiet nr. 252. Det er uklart, hvornir
den er t^get i brug. Det er formentlig sket om-
kring irhundredskiftet. Optageren var oprinde-
lig indrettet til Lumilre's 6thulsperforering.
Dvs. 6t rundt hul pl hver side af det enkelte
filmbillede. Senere blev den rndret til edison-
perforering, der bestod af frre rektangulrre hul-
ler for hvert billede, i begge sider af filmstrim-
len. Dette gav helt klart en bedre billedro, oB
blev den fremtidige form for perforering (+). Den
anden kinoopt ager nr. 280 blev frrdigkon-
strueret fe ir senere, og mi betegnes som et
teknisk vidunder, det mi have taget Jens Poul
Andersen lang tid at gennemtanke og konstru-
.... Ar.t efter de levende billeders pr€sentation i
1.896, forsager Peter L. Petersen (Elfelt) i Paris,
men forgrves, at kabe en filmoptager af "Brdr.
Lumidre". Hos Brdr. Lumibres konstruktor J.
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Carpentier ksber han direkte en filmoprager (s) -
begiver sig op til J.P.A. med besked om ar kon-
struere en forbedret udgave. Det er alligevel e-
nestiende, at en landsbysnedker pi defte tidlige

Lumiireperforering (til venstre) og edisonperforering som vi
iavrigc kender fra vore smibilledfilm, som ogsi i nesten 100 ir
har veret international biografstandard.

tidspunkt har kunnet fremstille disse optagere ril
"levende" billeder' (6).
Takket vx.re Elfelt og Jens Poul Andersen har vi
i Danmark det storste antal tidlige filmiske re-
portageoptagelser i verden - uden for Frankrio I

Jens Poul Andersens tegning til den fsrste kinooptager nr.252.

T 7 '
A.lnogenglverne (I[. s. 23)

man mafte ogse kunne fremvise de optagne film-
langder. Kinogengiverne nr. 262 og nr. 272 er
n€sten identiske. De er klart inspirer et af Lumi-
Are's apparat fra 1895, konstruerer af Jules Car-
pentier. Ja, der er tale om direkte plagiater. Disse
gengivere har J.P.A. forsynet med en universal-

Samtidig tegning af Lumidre-filmsapparatet fra 1895. Med ud-
styr af denne type viste brdr. Lumidre for forste gang i verden
levende billeder projekteret op pi en vag.

griber siledes, at der kan ksres film med sivel
lumidre- som med edisonperforering.
Foruden disse findes pi Danmarks Fotomuseum
et tredie apparat, der, som de foregiende, har
udgjon "hjertet" i en filmprojektor. Denne gen-
giver er ikke forsynet med nummer.

Elfelt Kino Nr. L (ilr. s.25)
"Elfelt Kino Nr. 1", dette stir klart og tydeligt
pi det store projektionsapparat, som nu har fiet
sin plads pe Danmarks Fotomuseum. Hvornir
det er fremstillet vides ikke med sikkerhed. Det
mi antages, at gengiverne nr. 262 og nr. 272,
samt den ikke nummerede, har udgjort film-
transportzren i denne fremvise r. T rr. og messing
er relativt blode materialer, si der har vrret tale
om nedslidning. Det nuvarende "hjerte" i "Elfelt
Kino Nr. 1" er et Pathb-Frlres fabrlkat fra 1911.

35 mm kame raerne @1. s. 3s)
Tiden var for de store formater. 9xI2 cm var
faktisk et lille format pi den tid. Det fremgir
tydeligt af oversigten over J.P.A.'s kameraer.
Det kan derfor undre, at Jens Poul Andersen har
givet sig i lag med at fremstille kam eraer til et
lille format, der begr€nses af en 35 millimeter
bred filmstrimmel. J.P.A. kendte naturligvis fil-Det var ikke tilstrckkeligt at have filmoptagere,

,ar  f -  -L . t r - '

(Ob./..-4-,. ;.., {.r.r./. 1 . '
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men fra de optagere og gengivere, han havde
fremstillet. Dog fandt han perforeringen over-
fladrg, nir filmen skulle anvendes til stillbilled-
optagelser, og derfor konstruerede han sine smi-
billedkameraer til den uperforerede film. Imid-
lenid er et af de fire kendte smibilledkameraer
konstrueret til perforeret kinofilm. (l.P.A. nr.
3 1 1 ) .

"For lajers skyld"
Forklaringen pi at han har lavet disse kameraer,
finder vi i den omfattende korrespondance, der
her offe ndiggares for farste gang, omkring det
35 mm kamera som blev bygget til forfatteren
Holger Rosenberg (Se s. +3-52).b.nrr. er kritisk
over for en rekke konstruktionsdetaljer. Pi et
tidspunkt krrver han, at der laves et helt nyr
kamera i stedet for at lappe pi det gamle, som
adskillige gange har vxret retur til Nellersd-
varkstedet. Den 8. marts 1924 skriver J.P.A. i et
svarbrev bl.a.: "Jeg har nw lartet tre for Lojers
skyld, og gaar nodig i Lag med det Fjerde". For
lojers skyld, - j^, - men han har lavet ftre af disse
kameraer, uden det dog ser ud til, at Holger
Rosenberg fik et helt nyt, men at nr. 3!3 blev
gjort brugbart. Beskrivelsen i de mange breve
svarer naje til kamera nr. 3I3, som 5. juli 1960
indgik i Danmarks Tekniske Museums samling
fra sannen Ole Rosenberg. I oktober 1977 havde
jeg lejlighed til at se n€rmere pe dette kamera,
bl.a. blev det foto graferet. Ulykkeligvis brandte
kameraet ved magasinbranden pi muse et i 1978.

Jens Poul Andersen blev inspirerer ril at bygge et
kamera for 35 mm film af kunstmaleren Vilh.
Pacht i begyndelsen af irhundredet 6.

Vilh. Pacht (1843-1912) og prototypen pi et kamera for 35 mm
kinofilm som han arbejdede med i begyndelsen af irhundredet.
Kameraet findes pi Danmarks Tekniske Museum.

Generelt for J.P.A. kame raer
Alle kendte kameraer er med en enkelt undta-
gelse - bygget af poleret cubamahogni. Nr. 228
er dog sortlakeret.
Kamerahindtagene er pi nesten alle J.P.A.- ka-
meraerne udformet i hans eger design - i messing
eller aluminium (svarende til kameraernes avrige
beslag). Kun ganske enkelte kameraer er forsynet
med hderhindtag, som ellers var mest alminde-
lig pi den tid. Avnge beslag er sadvanligvis
vdfart i messing. Der findes dog nogle fi kame-
raer, hvor beslagene - helt eller delvis - er lavet af
aluminium. Man kan ikke sige, at aluminium er
serlig hensigtsmassig til dette brug. Men der var
tale om et ret nyt materiale dengang, og dets let-
hed reducerede kameraets v€gr.
Pladekassetterne er oftest lavet af tynde alumini-
umsplader, monteret over en ramm e af trn, der
er skjult. Her adskiller J.P.A. sig fra alle andre
kamerafremstillere, der altid brugte trre pi den
tid. Der findes dog ogsi trekasserrer fra hans
hind. F.eks. er der til kamera nr. 256 seks stk.
meget fint udforte dobbeltkassetter af mahogni.
Ogsi til kamera nr. I29 (8x10 cm) samt 26x31,
cm kameraerne findes der trckasserrer. Typisk
har tidlige kameraer kassetter af trr.

Noter:

(1) Jens Poul Andersens farste kamera blev adelagc tillige med
storstedelen af Dansk Fotografisk Forenings samling i mans 1945.Ved
bombeangrebet pi Shellhuset ramte vildfarne bomber Teknologisk In-
stitut, hvor samlingen opbevaredes.

(2) I Dansk Fotografisk Tidsskrift nr.2/ t979 anfsrer jeg i en artikel
(s. 100), at Nellerodkamera nr.97 er et atelierkamera. Det har siden vist
sig ikke at va.re tilfeldet. Det er et rejsekamera format 26x3I cm.

(3) Der findes her i landet med sikkerhed fire af de haje opretstiende
stereoskopkasser. Tre er giet til udlandet idet Chr. IX tre dotre hver fik
en. Der skulle siledes v€re store J.P.A.- stereoskoper i England, Tyskland
og Rusland.

(a) Den ombyggede optager udnytter dog ikke edisonperforeringens
storre billedro, idet filmen stadig kun rransporreres med en griber, der
blot trekker i to huller, men den foretagne andring gav altsi mulighed
for at benytte film med den dengang nye perforering i optage r nr. 252.

(5) Fonalt af Peter Elfelt ifl. avisklip dateret 28 lanuar 1920 pi en udstil-
ling i BT Centralen.

6) Filmtransporten i optager nr.280 sker ved hjxlp af en tandtromle, som
drejes'i ryk af et malteserdrev (malteserkors). Den stsrre billedro opstir
ved at alle filmens perforeringer er i indgreb pi tandtromlen. Der er
ingen hastighedsregulering, men en viser angiver hvor mange meter film
der pr. minut trakkes gennem optageren. Lss matskivesoger med masker
til tre brandvidder horer til.

(7) Vilh. Pacht's kamerakonstruktion er omtalt i fototidsskriftet
"FOCUS' nr. l/I944 s. 5-7.
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Til venstre og nederst ti l hojre:

J.P.A. kinooptager nr. 252. Det
er den forste optager bygget i
Nellerod.
Nederst ti l venstre:
Peter Elfelt betjener kinoopta-
geren orlbord pi Malmofergen.
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J.P.A. kinofremviser nr.262. Det er tydeligt at forbilledet er
Lumilre-optageren fra 1895. Den franske kunne benl"ttes til
sivel optagelse som gengivelse. J.P.A. udgaven her er alene
beregnet til at fremvise film. Ved siden af apparater ses en rulle
kinofilm med lumiireperforering - 6t hul for hven billede.
Apparatet er forsynet med universalgriber siledes at der kan
kores film med sivel lumiAre- som edisonperforering.

Tens Poul Andersen fotograferet i sit verksted 1904. Foto: N. Fischer

Denne filmfremviser har bl.a. tandtromler alene beregnet for Edison
perforering. Billedskiftet foregir ikke ved griber som ved de fleste
fremvisere, men ved hjxlp af en "dasker".Apparatet er ikke forsynet
med nummer.
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@verst:.

J.P.A. kinooptager nr. 28o. Et fremragende stykke mekanik frem-
stillet i det beskedne verksted der ses pi det nederste billede.

Stereooptagelse af Marius Laurits Christiansen



Averstz
Nerbillede af J.P.A. kinooptager nr. 280. Dette apparat er ferdiggjort
omkring 1905, og er absolut det ypperste af Jens Poul Andersens arbejde.
Bemerk berehindtaget. De fleste af J.P.A.-kameraerne er forsynet med
tilsvarende hindtag.
Forneden ses optageren fra venstre og hojre side.
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Elfelt KINO Nr. 1. Peter Elfelt ind-
fone de levende bil leder i Danmark.
Dette er hans transportable kino-
fremviser, benyttet pi Elfelt-firma-
ets mange turn6er.

Kgl. ltottotogrs{, 
Elfotts 

lourtto

Bi \ \eder '
y t . . - l - l . . l . l , f - f - l . t , r . l . t - i , r . t_ r , l . r . r . f . f . i - i . r  t . r . r . r .? . r_ f . r  +  t .+ .+ . f  I  r  r . r . t - r . i  l_ t  l

Levencle Billeder.
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J.P.A. rejsekamera pi optisk bank nr. 234, pladeformat 1.8x24 cm..

Peter Elfelt's bror Karl i gang med filmoptagelse ved Fredensborg
Slot 1901. De unge mennesker er Prinsesse Dagmar og Prins Gustav,
den senere Kong Chr. X 's 

yngste ssskende. Det er svarr at identificere
hvilken optager Karl E. arbejder med. Kameraet pi stativet yderst til
venstre er det ovenfor viste J.P.A. nr.234, der nu findes pi Danmarks
Fotomuseum. Foro: Elfelr'Stereoskop-gall eri' nr. 2507.
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J.P.A.- kamera nr.120, pladefor-
mat26x3l cm. Apparatet ses her
i sammenklappet stand.
Leicaen angiver storrelsesforholdet.

Panorama 360" J.P.A. nr.235.
Kameraet mangler optik og et
drejeelement, men har tydelige
brugsspor. Pi Danmarks Fott-
museum findes en optagelse fra
Kongens Nytorv, Ksbenhavn
optaget i 1897. Negativet miler
24,5 x 195 cm.
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J.P.A. kameraudstyr nr. 153.
Sivel kamera som stativ er forsy-
net med sarnme nummer. Det er
sjaldent at made et si komplet

J.P"A.- udstyr. Format: I8x24 cm.
Foto: Per Ask Nielsen

--PITE-R-[.mT-E-t-SET;"*i;];);5'l-

r. p. ander.",,. #L""t3il:tli'fi:r:t"- or Areuerrrrur.
I I r .  l .  I t ) legarr te Ate l ierkameraer  med Stat iv ,  indret tede ef ter  

-e l le

Nut idens Fordr inger ,  leveres paa Best i l l ing ef ter  Enhvors scer l ige OnsLer , .
lUr .  t .  Kamera t i lRejsobrug mer lRejsestat iv .  SDobbel t t rdkasset ter .

Strrste Plade 26 : 31 Ctm. l5O Kr.
lIr. 8. Kamera til Rejsebrug mod Rejsestativ. 6 Dobboltblikkassgtter.

gom kau inilesluttes i Kameraet under Trausporten. Stgrste Plarle 18 : 2{
Ctm. '  120 Kr .

ll lr. 4. Krmera til Rejsebrug med Rejsestativ. 6 Dobbeltblikkassetter.
som kan indeslut tes i  Kamoraet  under  T ianspor ten.  StorstePlade 13: l t i '
eller l.2Xl6rA Ctm. 85 Kr.

Alle Kameraerne har bevagelige Forbrtedder. 2 Obiektivbrrtlder ere
t i l  a t  s t i l le  paa Ho. iden oc Bredden.  

-Nr .  
3-4 ossaa iudret ie t  t i l  Stcreoskoo.

Ligeledes Indhg i S,ejsekameraerne eftei for5nsket ll laal.
Revolverstereoskopkasser t i l  l0OBi l leder  4O i  50Kr.  E legante Stereo-

skookasser 10 Kr.'Rejsekameraer 
haves poa Lager. : 1

Peter ru. Petcuenr nye BOfnepUil0l' t it Fotogtafering af
smas BdrD. Pris Kr, 10.
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Herover:
Dette atelierkamera findes pi Sci-
ence Museum i London. Elfelt og

Jens Poul Andersen har sikkert set
typen i 1887, da de sammen var i
England. Opbygningen svarer i ho-
vedtrakkene til de to atelier- eller
salonkameraer som J.P.A. senere
byggede til Elfelt.

Foto: Per Ask Nielsen

J.P.A. atelier- eller salonkamera
nr. 140. Pi navnepladen stir 1890.
Det var det ir Peter L. Petersen
etablerede sig. 1905 flyttede firmaet
til Ostergade.
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J.P.A. kamera nr.296.

Eneforhandling
ef

jF. F. Aadesselrs Fabslbata.

Nr. I Ateller-Kamera med Statlv, elegant poleret Mahogni-
eller Noddetra. Plade l8 - 24 Ctm. en Kasset med
universel Indlag og Visersklye og to Kassetter .til

Kabinet og Visit med Visersklve, alt af nyeste og
bedste Construktion

Nr. 2 Foratorrglser-Kamoia, poleret Fyrretr:e mcd last Statlv
rned Rlgter og bevagelig Holder tll Orlginnlbilledct.
Udtrak 4 Alen.
Plade 40 - 60 Ctm. I Kasset med Universal-
I n d l a g . . : . . . . : . . . .  . . : . ' . . :  K r . 2 0 0

nr. 3 Bolce-Kamere poleret lt{ahognl. Plade 26 - 3l Ctm.
3 Stkr. dobbelt Kassetter. Stativ . Kr. 165

Nr. 4 sgmme Udforelse. Plade 18 - 24 Ctm.
I Stkr. dobbelt Blik-Kassettcr. Stativ .... Kr. 130

Nr. 5 samme Udforelse. Plade 13 - 18 Ctm.
6 Stkr. dobbelt Blik-Kassetter. Stativ. . . .. Kr. 90

Extre Kassst ter  med Indleg l8 -  24 Ctm. . .  . .  .  .  Kr .  6
1 3 - 1 8  -  4

Alte Relsekameraor forsynede msd boyegeflg Vlrereklvo,
Forbradt, Indlng I l(aesetterno sfler Behag.

Nr. 6 Haand Kamera fint poleret l\lahognitra. Kabinets
Storrelse. Objektiv, roterende Btaoder og Ojebllks-
lukker, 2 Stkr. dobbelt Trae Kassetter..... Kr. 116

Nr. ? samme Udforelse. Visitstonelse .. .. Kr. 85
lan bares i en Frakkelomme, Vegt 500 Gram

Soger dortll . pr. Stk. Kr. l0

Statfver - poleret Mahognl - 20

J.P.A. stereokamera nr. 309.

J.P.A. stereokamera nr. 230.

J.P.A.-mono- og stereokamera nr.252. Alt efter hvilke objektiver der
afdakkes kan der fotograferes sivel mono, som stereo med dette
universalkamera.
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J.P.A. nr.273. Til dette kamera er der to obiektivbr&trer - er
med monooptik og et med srereo. Pladeformat \2xl6ll cm.

Stereokamera J.P.A. nr.2l8. Tilhorende seks trekassetter kan fint
rummes i den origenale taske tillige med det sammenklappede kamera.

Herover: J.P.A. srereokamera nr. 319.
Herunder: J.P.A. stereokamer a nr. 320.
Ifolge den viden vi har nu, er disse kameraer de sidste i nummerrak-
ken. Spandende om der skulle vise sig kameraer med hojere numre.

Den37 irige spasmager fotograf Peter Elfelt spsger med sit
"Nellersdkamera" - et I8x24 pi optisk benk.
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bverst:
Eksempler pi Jens Poul Andersens pladekassetter fremstillet i metal.
Pi den mindste kassette til venstre ses en lille bojle. Bojlen er til at
trekke kassetteliget ud med. Metalkassetterne blev sedvanligvis leveret
i metalkasser af zink eller aluminium som kassetterne ogsi blev lavet af.
Herunder:
To forskellige rullefilmkassetter. Disse kassetter er sjaldne. Rullefilm
havde ringe udbredelse.
Nederst:
Bagstykke med matskive pisat et kamera der ikke er et J.P.A. fabrikat.
Den lille klods er et stativmellemstykke. Den tredie genstand er et stariv-
tilhehor der gar det muligt for fotografen at vippe kameraet helt frem i
lodret stilling.

3,,f/-,,y,y,n,/ r*.

FotograJiske Aptpartttff og Artikler. Frem-

k,tldelse, Coltiering og Forstarrelser uilfores.

Repr,esenlunt for:

J. P. Andersen Nellersd.
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Herover:

J.P.A. kamera nr.256. Pladeformat 9xi,2 crn. Et af de smukkeste kame-
raer fra Nellersdsnedkerens hind, bygget til redaktsr Bertel Moller,
Kolding.
Til hojre: Stereokamera J.P.A. nr. 2I2.
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To af Jens Poul Andersens kameraer til 35 mm film. Til venstre nr. 311
beregnet for perforerer kinofilm. Til hojre Holger Rosenbergs forste
kamera af typen nr. 305. Den er konstrueret til uperforeret 35 mm film.
Leicaen angiver stsrrelsesforholdet.

Bil ledet herover: J.P.A. nr. 311 adskilt. Kameraet er er 100 o/o

J.P.A.produkt, idet ikke blot kamerahus, men ogsi lukker og
optik er fremtillet af snedkeren i Nellersd. Den lille klods

bagtil der helt kan tages af, gar det muligt at stille skarpt pi
selve filmen. Kan kun benyttes til test.

Til venstre: Holger Rosenbergs meget omtalte smibiliedka-
meraJ.P.A. nr.313. Dets ti lblivelse dokumenteres gennem
den omfatende korrespondance mellem forhandler. produ-

cent og bruger.

35



E]
I t877 opnaede Jens Poul Andersen kongelig bevil-
ling - den tids form for patent - galdende i fem ir pi
et vidpladekamera der kunne benyttes uden at med-
bringe det besverlige morkekammertelt, der ellers var
nodvendig pi den tid. Her ses brudstykker af ansognin-
ger og tegning - dateret 1876.
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Det er ikke mange af Jens Poul Andersens skitser og teBninger der har
overlevet. Alt hvad hans hus rummede af skriftlige ting blev jo brendt
efter hans dod.
Averst ses en tegning til saksestereoskopets betragtningskasse. Man
ser bl.a. bindforingen. Det fremgir af teksten, at filmbindet med stereo-
billederne er 3rh. a)enlang med plads til 24 billeder.
I midten ses skitse til en optisk soger, og nederst er en optik til B. Msller i
Kolding tegnet op.
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Yx,rksted og
vx,rkt oj

"Det bedste produkt krever det bedste
vrrktoj"

Flemming Beyer

Jens Poul Andersen havde i sin produktion af
kameraer og fotografisk udstyr meget haje
kvalitetskrav til det fardige produkt.
For at kunne opfylde disse kvalitetskrav har det
ikke vx,ret nok med en solid teoretisk og prak-
tisk viden kombineret med en usadvanlig finger-
snildhed. Det har ogsi vxret nodvendigt med
vxrktaj og vrrktojsmaskiner i en kvalitet, der
kunne give en stor precision i arbejdet.
Heldigvis er det sidan at en sror del af J.P.A.'s
vxrktaj stadig er bevaret rimeligt intakt. Dette
grlder bl. a. en trxdedrejebrnk med forskelligt
tilbehor til trx, og metalarbejder, samt en vark-
tojsreol med dele til brug i og ved drejebanken.
Desuden en vxrktajsreol med hlndvxrktaj til
trx.arbejder og en kasse med diverse vxrktaj til
metalbearbejdning.
Enkelte dele kendes kun fra fotografier og
beskrivelser, som f. eks. hans hovlebenk.
Det er derfor muligt at fL en ganske god viden
om J.P.A.'s "produktionsapparat" . Hovedprin-
cippet har vx.ret at alt blev fremstillet som hind-
arbejde, suppleret med de halvmekaniske funk-
tioner som drejebenken havde.
Ved en gennemgang og vurdering af. vxrktajet
og vrrktojsmaskinerne, kan det deles op i tre
hovedgrupper, med udgangspunkt i alder og
fremstillingsmide.
Den farste og aldste gruppe, der ogsi er den
mindste, bestir af nogle fi stykker traditionelt
snedkervx,rktaj i almindelig landhindvarker-
kvalitet.
Den anden gruppe, absolut den storste, rummer
dele der er blevet fremstillet til brug i den

tekniske produktion af kameraer og fotografisk
udstyr. Yxrktajet er konstruerer af J.P.A. og
bestir bide af hjemmefremstillede dele og
fxl digkabte ko mp o nenter.
Den sidste gruppe indeholder enkelte fxrdig-
kabte stykker hindvarktaj og vxrktajsmaski-
ner.

Praktik og teori

Allerede som ung var Jens Poul Andersens inte-
resse og praktiske viden inden for snedkerhind-
verket stor.
Laretiden som maler og opholdet pi den Clas-
senske Hojskole, gav en god teoretisk og
praktisk viden om datidens teknik. Ansrttelsen
pi en msbelfabrik i Kobenhavn mi ogsi have
givet ham en viden om finere mobelarbejde, som
det kan ses i hans kameraer.
Bide det bevarede vxrktaj og de forskellige ka-
meratyper viser, at han derudover ogsi var dyg-
tig til at arbejde i metal.
Han var sandsynligvis selvlert, miske med $6tte
fra den lokale r-.J.
Vasentligt i J.P.A.'s hindvarksmassige udvik-
ling er uden tvivl en hindbog af F.R. Friis:
"Kortfattet Anvisning til at dreje, Arbejde i
Metaller og slibe Optiske Glas" ,, fra t867. J.P.A.
Eksemplar af bogen er stadig bevaret.
Bogen giver detaljerede oplysninger om mangr
og meget. Ved at sammenligne bogens indhold
med det bevarede vxrktaj, er det tydeligt, at
mange dele er som hentet ud af bogen. Det ses
klart, at han direkte har anvendt tegninger og
beskrivelser til atlave sit vrerktoj e{ter.
Ogsi flere af de fabriksfremstillede finmekaniske
vxrktajer, som vises i bogen, genfindes i
Andersens varktaj, det vil sige, at han ogsi har
kobt en del.

Vrerkstedet

Omkring 1,899 opfarte Jens Poul Andersen et
hus indreffet til bide beboelse og vrrksted.
Vrrkstedet blev placeret ved den ene gavl,
siledes at der var et vindue i gavlen og et i

38



facaden. Ud fra fotografier kan det ses, hvordan
varkstedet var indrettet, oB man kan genfinde de
to bevarede vxrktajsreoler, drejebenken m.m.
Praktisk som han var, stod drejebanken foran
det ene vindue med tilhorende vrrktojsreol pi
v€ggen. Hovlebrnken, som kun kendes fra foto,
stod foran det andet vindue, oB vxrktajsreolen
med hindvrrkrajet til txarbejdet hang pi
v€ggen tet ved.
Om vrrkstedets ovrige indretning vides kun, at
malermaterialer og vrrkwj stod pi nogle hylder
og at han havde et skab til opbevaring af de fxr-
dige produkter. Skabet, der er law og usedvan-
ligt dybt, er ogsi bevaret.
De fsrste ir havde han indrettet vrrksted i en af
udlangerne i sin fars gird. Hvordan dette var
indrettet foreligger der ingen viden offi, kun
noget af vxrktojet fra den tid kendes.
Ud fra indhugne irstal i det bevared e vr-rktaj
kan det dog fastslis, at varkstedet forst fremtrx-
der fuldt indrettet i begyndelsen af 1880' erne.

Vrrkt ajet

Som tidligere n€vnt er der blandt vxrktajet
enkelte dele der virker xldre og simplere. Disse
stykker, bl. a. nogle havle, stammer antagelig fra

Jens Poul Andersens farste ir som landhind-
vrrker.
Langt stsrstedelen af vxrktajet stammer fra
tiden omkring 1880 og dette, sammenholdt med
hans samtidige fotografiske produktion, tyder pi
at han nu for alvor satser sin fremtid pi udvik-
ling og produktion af kameraer og forskelligt fo-
tografisk materiel.
De aldste daterede dele er vrerkto'1 ttl trxbear-
bejdning, bl. a. nogle hovle, som har indhugget
initialerne J.P.A. og irstallet 1828.
Hovlene er fremstillet af Andersen selv og har et
havljern af engelsk fabrikat. Kvaliteten er helt i
top. Usedvanligt pi dette tidspunkt er) at silen
er bekladt med blankpoleret stilplade. Det har
givet en overfladefinish ud over det sedvanlige,
hvilket ogsi ses pi kameraerne af mahognrtrx.
Af vxrktojer til metalforarbejdning findes der
bevaret forskelligt mile-, bore- og skarevx.rktaj
til bl. a. gevindfremstilling. Langt storstedelen er
fabriksfremstillet, oB kun enkelte specialdele er
blevet fremstillet afJ.P.A. selv.
Til de mere spendende dele harer trx.dedreie-
brnken. Den har stor lighed med den dreje-

bank, der er tegning af, i bogen om drejearbejde
af F.R. Friis.
Drejebrnkens tr&r^mme er sandsynligvis frem-
stillet af Andersen selv, mens de stobte og
smedede dele er kobt fxrdige. Drejebanken har
vxtet klar til brug i 1883, da dette irstal er
indhugget sammen med initialerne: J.P.A.
Til drejebenken hsrer forskelligt tilbehor, som
en lille drejestol og dele til at fremstille simple
tandhjul. Verkt ajet minder meget om det, som
urmagerne anvendte pl dette tidspunkt, oB
muligvis har J.P.A. erhvervet det fra en urmager.
Enkelte hjemmelavede dele harer ogsi til
drejebrnken, som f. eks. et ganske sjow frese-
apparat til de tandstanger som kan genfindes i

Jens Poul Andersens kame raer.

Bevaring af vxrktajet

Det foran omtalte verkt aj findes idag deponeret
pi Nordsjellandsk Folkemuseum i Hillerod, oB
indgir i en udstilling om "Nellerodmander" og
hans kameraer. Museet har onsker om i de
n€rmest e ir at opbygge en detaljeret udstillling
om Jens Poul Andersens liv og virke.

Jens Poul Andersens drejebenk flankeret af to verktsjsreoler,

deponeret pi Nordsjallandsk Folkemuseunr, 1994.
. Foto: F. Berendt
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Reol med stort sortiment af varkt a) ti| trxbearbejdning.
Verktojsreolen indeholder forskellige hovle, som rubank,
slethovl, pudshovl og profilhovle. Desuden treboresving
og bor af mange typer, samt et bredt soniment af stemme-
jern, opmerkningsverkt oj m.v. Foto: F. Berendt

Detalje af Jens Poul Andersens foddrevne dreje-

Den anden af de store reoler, hovedsagelig fyldt op med
specialvarktoj til fremstilling af fotogafisk udstyr. I forgrun-
den ses detalje af drejebenken. Foto: F. Berendt

Jens Poul Andersens drejebank fotograferet pi Nordsjallandsk
Folkemuseums udstilling 1994. Foto: F. Reyer

benk. Foto: F. Berendt
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2bager var uhyre vigtige forJens Poul Andersen. Det var "Fuldstendig
Veiledning i praktisk Fotografi grundet pi de nyeste Erfaringer og For-
bedringer" af L.G.Kleffel, der udkom pi dansk i 1865. To ir senere kbm
"Kortfattet Anvisning til at dreie, arbejde i Metaller og slibe optisk
Glas"af F.R. Friis. Disse boger satte ham i stand til at fremstille varktoi,
og siden bygge fotografiske apparater.
Det er let at genkende drejebenken pi tegningen herover; sammenholdt
med fotografierne fra udstillingen af hans verkto) pi Nordsjellandsk
Folkemuseum.
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Breve til og fra ,

Jens Poul
Anderser,
Pet er Elfelt
og
Flolger
Rosenberg
Sigfred Lovstad

I tq8g deponeredes Elfelt-sam-
lingen fra Nationalmuseets de-
pot i Arholm pi Danmarks
Fotomuseum. En brevveksling
fundet i samlingen afsl srede
den besverlige fremstillings-
proces vedrsrende de fsrom-
talte 35 mm smibilledkameraer.
Korrespondancen omfatter bl.a.
historien om det kamera til
wperforeret 35 mm film, som
Holger Rosenberg senere med-
bragte pi sine rejser for
Illustreret Familie Journal.
Hoffoto graf Peter Elfelt er for-
handleren - der formidler foto-
grafisk udstyr mellem f. eks.
snedkeren i Nellersd og bruge-
ren, i dette tilfalde Holger Ro-
senberg.

Det har hidtil v*,ret antaget, at Jens
Poul Andersen havde undfanget id6en
til at fremstille et smibilledkamera
anvendeligt for 35 mm film, men det
fsrste af de breve der her gengives
dokumenterer, at maleren Vilhelm
Pacht (1 843-19 1 2), her vist Andersen
et kamera til perforeret kinofilm, som

han allerede omkring irhundredskif-
tet havde konstrueret. Pacht fik det
aldrig udviklet til at v&re rigtigt
brugbart - dette ved vi, for apparatet
eksisterer endnu (1).

J.P.A. kom pi id6en om at bruge
uperforerer film, for at fi et stsrre ne-
gativareal, og det lykkedes ham i det
hele taget at fremstille smi kameraer,
der var langt mere brugbare end
Pacht's konstruktion omend det kom
til at kreve megen brevveksling, man-
ge tanker og spekulationer over en
lengere irrekke, og det blev aldrig til
nogen serieproduktion, kun enkelte
verkstedsfremstillede kameraer - vi
kender ialt fire eksemplarer.
I begyndelsen af.l9l7 fir Peter Elfelt
en henvendelse fra lflustreret Familie

Journal's rejsende medarbeider forfat-
teren Holger Rosenberg (1869-1960).
Denne havde allerede en del ir tidli-
gere besogt Andersen i Nellersd.
Rosenberg beskriver ham et sted som
"en af de merkeligste mrnd feg har
truffet".

Peter Elfelt mener at J.P.A. er man-
den der kan realisere Holger Rosen-
bergs drsm om et lille handigt kame-
ra til at tage med pi reiserne til fjerne
lande. Kameraet skulle aflsse de tunge
glasplade apparater og mitte endvide-
re godt v&re siledes indrettet, at det
tillod fotografering uden at vrkke for
megen opmerksomhed.

Denne korrespondance er ikke kom-
plet, men er omfattende nok til at
give et indtryk af de 3 smi kameraers
tilblivelse. Brevene indeholder ogsi
andre emner, som naturligt er, i det
handelsforhold, der bestod mellem
hoffotografen og snedkeren i Nelle-
rsd.

Elfelt retter en skriftlig henvendelse
til Andersen, der svarer i et brev date-
ret 72. april 7917:

Nellerad D: 12. april 1917

Gode P. Elfeh
Jeg sender lter et Udkast

til et saadant Aparat som De skrilrer
om, men det maa dog ikke betragtes
som noget der er ferdig. For at laae
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en rigtig Tegning, maatte jeg haae baat
Objektiaet, nddr De ail sende mig
dette, skal jeg laqte en rigtig Tegning.

Billederne aille bliae alt for smna
som Kinobilleder, de skal tdges paa
Film der ikke er perforeret, sdct ctt
de kan bliae 3/z x 51/z c/m.
Aparatet laaes beh af tre, og ail
kunne forstdctes af Tegningen, men
det aerste er, dt man ikke kan kom,,
me til At nummerere Billederne
ncttr de blizter taget, man
ville jo aere ganske aildfarede, nctAr
man fik 200 Billeder i Kassen, uden
Nwmmer. Mwlig kunne der anbrin,,

ges et Telleapparat i Forbindelse med
Knappen A.

De vil kunne erindre, at for
nogle aar siden, kom Maleren
Wilb. Pacbt ud til mig med en
balaferdig Model til et saadant
Aparat, men det aar sd indaiklet
at jeg aldrig aoaede mig i Kast med
det. Og senere er Pacbt jo dod.

la et Panoramaaparat med
Glasplader kunne bliae ganske wd,,
merket, men der er pist ikke
aidere Brwg for et saadan i Foto,,
grafien. Det skwlde da aere til meget
store Grupper, og mulig
ogsaa til Landskabsbilleder til at
sette i ramme.

De sender mig ahsaa Objektiaet ped
leiligbed.

Jeg bar to saadanne Objektiaer

fra Vogtlender, som jeg fik af
B. Maller med den omtahe KinemA,,
tograf.

Venligst Hilsen

t.P.Andersen

Det bliver Andersen, som fir det lille
kamera til at fungere, og leverer det
fsrste i 1918.
Det er markettPA305. Andersen
konstruerer et andet. (I breve beteg-
net No 2, rnxrket IPA 311). Det er i
modsetning til det fsrste apparat
indrettet for den perforerede kino-
film, og formatet er 24x60 mm. De to
apparater har visse tekniske ulemper
og fordele.

Rosenberg vil gerne have fremstillet
et bedre kamera og fremsender skit-
setegninger og skriftlige forslag, som
han beder Elfelt viderebringe til An-
dersen, der er i gang med at lose opga-
ven. Rosenberg har i begyndelsen af



iuli 1922 fremskaffet et Tessar obfek-
tiv uden lukker fra firmaet Carl Zeiss,

Jena. I et omfattende brev laser vi
folgende:

1. August 1922
Herr Mekaniker l.P.Andersen

Nellerod pr. Helsinge .

Efter at baae baft en meget lang
Conference med Rosenberg, baor ai
studerede baade Kamera No I og No 2,
blev ai enige om, dt No 1 baade mdnge
Fordele frem for det sidste, sel,u om No 1
er lidt storre, Rosenberg bar nu anskaf-

fet et Objektia, ganske vist med en lidt
lengere Brendnidde, men det skulle
kwnne tegne Billedet beh ud til 6 Ctm.
Lengde. Han er saa begejstret for dette
System, den Masse Billeder man kan
tage for en billig Penge, er ogsaa meget
aerd. Baade Rosenberg og jeg beder
Dem gore endnu et forsog, og gore ah

for at klare folgende Onsker, sela om de
er nok sd saere, Rosenbergs Energi
bjelper os jo til at faa noget fuldkom-
ment. Manden som kom med idden,
seer jeg andrig, skjondt, jeg bar sagt det
til bam. Patent er meget saert, den
store Risiko med Udgifterne kender
mAn, men Indtegterne i disse Tider, ere
soere At se. Rosenberg bar giaet sit Ord
paa ikke at aise dette Apparat til
nogen, Han rejser til Udlandet den 8.
September, bvad mener De om at haae
noget til den Tid ? - men i forste Rekke
maa det r)6ere et af Deres Mesteraerker.
Nu kommer alle Bemerkningerne,
saaaidt muligt i fornuftig Rekkefalge :

1) De bar indrettet No2 til Film som er
perforeret i Kanten,[PA 371) det md
det endelige ikke eere , da Billedet
deraed bliver ah for smah, belst mctcttte
Fsreskinnerne a6ere endnu smallere end
i No. L, sAA Billedet blit:er saa bredt
som muligt.

2) Foringen eller Skifteringen som det i
No 1. er jo glimrende.

3) Telleappardt mdd der ogsaa meget

Serne aere.

Q I No 2 bvor den uexponere Film lig-
ger er Tappen i Midten fast, der maa
helst aere en Rulle udenom Tappen, da
Filmen ellers kan kare fast, ahsaa lige
som i No 1.

5) Rummene til Filmen er starre i No 1,
dette er ogsdct bedre, at Kameraet er sdd
stort som No 1, maa komme i anden
Rekke.
6) Som sdgt for, Billedet mdcttte gaerne
eere 6 Ctm langt, fordi Objektiaet
skulde kunne mdgte det,lider Mekanis-
me og Stsrrelse deraed, kan kan ai ael
gaa ned til 51/z Ctm.

7) Lukkeren kan jo med dette Zeiss Ob-
jektia kun anbringes bag aed Objekti-
aet, Rosenberg tahe naget om Spahe-
lukker, men indrsmmede at det aar
umuligt, da denne jo skulle sidde foran
filmen, som strdx efter Billedfehet ruller
op.

8) Udlosningen af lwkkeren foran pd No
2, er baade efter bans og min mening
ubeldig, man kan saa daarlig tage
Sigte, og trykke denne af samtidig. Paa
No L er den glimrende, selzt om man
skal sprende Lwkkeren forst, jeg tror
nermest at dette er en Fordel, da man
saa ikke saa let trykker af i Utide. (2.)

9) Kan Lukkeren laaes sdddan, At man
bar 2 eller 3 Hastigbeder til
Ajebliksoptagelser ? Den skulle aere
meget burtig.

10) Til Tidsoptagelser udtaler Rosen-
berg Onske om, dt mdn mulig kunne
anbringe en Udlsser, da man ryster
Apparatet naar man skal trykke med
Fingeren, - ansker De en Udloser saa sig
til, og jeg skal sende Dem en.

11) Rosenberg vil gerne baae senket
Objektioet godt ned i Kameraet, bar i
den Anledning laaer en Tegning som
jeg aedlegger, skal det saa langt ned
maa der jo latses forlenget Foring
baade af Indstilling og Blender, jeg
gizser bam Ret i , at det er rdrt dt baae
saa lidt af fremspringende Ting som
muligt.

12) Rosenberg siger at'uilde Mennesker
og Dyr som ban treffer pd sin vej lsber
langt bort naar ban bar tdget den forste
Plade, fordi Lukkeren kan bores, ael
noget lignende som et Geaer, men
lydlos kan De eel ikke laae Lukkeren f.
Ex. aed at den stsder med noge hala-
baardt Gummi.

13) Sageren er jo lekker lille paa No 2,
men den mangler Lysskerm som pd No
1, det maa den bellere baae og deraed

bliae lidt stsrre, det er ogsdct rart at den
kan flyttes ben paa enden af Kamerdet.

14) Skrwemoder til Statia er jo ikke saa
let at anbringe i det tynde Tre, men
skal der pere Kile , saa bedes De laee
en Klods eller Plade med Kile paa den
ene side og med stor Skrwemoder paa
den anden, denne mAA man jo ltaae i
Lommen, til brwg mAdr man msder et
Statia, bais man da bar det med. Det
mda ogsad Dere Kile til Stativ paa Hoj-
den.

15) Filmoprwlleren og Kilen., wnder
Kameraet gar at det ikke ligger til, f.Ex.
paa en Balwstrade, bois man uden
Statia ail tage paa Tid, det pil derfor
a6ere at anbefale, om der paa baer
Ende paa Undersiden,uar limet et Par
Lister, (med afrundede Kanter for ikke
dt genere nddr man putter det i Lom-
men) - som vtr en Millimeter tykkere
end det andet fremstadende. I Kamera
No 1 (det forste) ligger Rosenbergs
Objektia. Endaidere et Par Film som
bar faaet fakk Lyt - desarerre er der
mdnge saadanne, det maa v6ere
kommet ndAr man bar lwkket den lille
Lem op for at indstille, eller kan det
komme bagfra, aed Perforeringen eller
Skiftningen ? Kunne De finde Fejlen,
(De kan godt faa Objektivet wd) aille
jeg aere glad, da jeg saa aille tage dette
med paa en Rejse, og sad aar det jo
ikke laaet forgeoes. Haad siger De saa
til denne salae ?

Venlig Hilsen, Deres bengiane
Peter EWh

Copi af dette er sendt til Rosenberg.

Den sidste indvending fra Elfelts side
med de mange filmruder rned falsk lys
er forstielig. Omtalte kamera ligger
nu pi Danmarks Fotomuseum, og det
er tydeligt at konstruktionen med at
ibne en lille lem i bunden har v*ret
temmelig umuligt. Det er nemlig nsd-
vendigt at ibne denne lem for at stil-
le pi objektivet, oB derved vil det
filmstykke der i dette oieblik stir
fremme, uvrgerligt fi lys (!). En hoist
besynderlig detalie, som Andersen
ikke har kunnet xndre, uden en total
ombygning - eller nybygning.
Det ville i alle tilfalde kreve et ob-

fektiv med en brandvidde, si det kun-
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Jens Poul Andersens tegninger til de smi kameraer. Den sverste
tegning er formentlig den forste han sender med brev af 12 aprrl I9Il.
Pi tegningen forneden skitseres brugen af et objektiv uden lukker, idet
der er gjort plads til J.P.A's egen lukkerkonstruktion. Han mitte dog
opgive denne losning, og Rosenberg fik objektivet byrtet til et med
indbygget centrallukker.
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ne anbringes foran lukkeren.
Inden vi fortsatter beretningen om
de komplicerede tekniske problemer
for at tilfredsstill Rosenbergs krav -
fir vi et lille indblik i skonomien
omkring det tidskrevende arbeide
som Andersen er involveret i. Peter
Elfelt faler sig nodsaget til at forhaie
prisen pi kameraet. Han fremsender
et krav med en prisforhofelse pi kr.
50.00. Hertil svarer Rosenberg
folgende:

Bemerk ! Alle understregninger
i Rosenbergs breve er medtaget i
disse afskrifter.

Kjobenbaan V. 12/9 1922
Biiloosaej 9

Telefon Vester 1100

Kere Elfeh !
Jeg faar ikke ro i Sindet og ingen For-

nojelse at mit lille Tysklandsbesog - som
forresten er et Studieopbold i Jena - far
jeg bar fadet sdgt Dem, at jeg ikke kan
oaerkomme 200 Kr. for det lille
Fotografiappardt. Allerede de 150 Kr.,
som actr Deres farste gtris, ,uar slem nok
for min Pengepung, men enlin ! (?) det
bavde jeg giort mig fortrolig med og
syntes , at jeg turde tillade mig, men
200.00, nej, jeg kan ganske simpeh ikke
se min Familie lige i Ajnene og sige
den, at jeg bar berszset rsort meget
beskedne og sdre ombyggelig udregnede
budget en saadan Sum. Med de 135 Kr.
som jeg endelig mandede mig op til at
giae for Objektiaet, ail det lille appdrdt
ahsaa komme til at std mig i - 335 Kr !!!
Nej, kere Elfeh, det gaar ikke ! Hoer
gdng, jeg tager Apparatet i Haanden,
ail jeg bebrejde mig min Letsindigbed,
og jeg rtil gaa med en eztig angst for, at
det skal bliz:e stjaalet fra mig, Nej det
gddr ikke ! Enten mdd De bebolde
Apparatet, eller lade mig faa det for de
150.00, som De opgda. Havde De lige
straks opgiuet mig 200 Kr., maatte jeg
bave renonceret i etbaert Fald forelo-
bis.
Intet i Verdens skulle qrere mig kerere,
om jeg baade Raad i Stedet for at aere
en fattig Skriverkarl, end at giae den
garnle deroppe i Nellerod, som ikke
alene er en Kunstner, men den
fuldkomne Haandzserker og Skonbeds-
elsker, bailken som belst Pris, ban aille

forlange og lidt til ! - thi det er det
personlige i bans Arbejde, som ikke kan
betales bojt nok. Det lille Apparat er
ikke alene et Mesteraerk af opfindsom-
bed , men noget saa lekkert og fornemt,
at jeg i Grunden skammer mig aed at
tinge om Prisen overfor ham. Og ikke
mindre overfor Dem, som ahid bar
r)eret en god Ven og imsdekommen og
kulant i alle Henseender i alle de Aar,
,ui bar kendt binanden. Men De ztil
ikke misforstad mig, naar jeg forteller
Dem som Sagerne stdctr, at jeg ikke&a%
og dette er ene og alene Aarsagen til at
jeg maa gore Opbeaelser. Havde jeg
ikke alle Dage passet pdd ikke at
skreae lengere end Bukserne kunne
bolde, zsarui alle bukselase og paa
Ladegaarden.
Apparatet tager jeg nu alligeael med til
Tyskland, bztis jeg kan faa et Stk. Film
dertil, om ikke for andet, saa fordi jeg
har god Lejligbed til der at proae det,
og kan De jo i Mellemtiden tenke pda
om De kan selge mig det for 150 Kr.
Det skal ahsaa aere som en Venskabs-
tjeneste - men jeg aiser Dem ofte
sadAnne,uden at det bzter gdng kommer
til Deres Kundskab. Om den gamle i N.
kan aere tjent dermed er en anden Sag,
og ban beboaer jo ikke at aere uenlige-
re ozter for mig end ouer for andre. Kan
det glede og traste ltam over for bans
Imsdekommenbed, at et af bans berlige
Apparater er endt bos en, der ikke alene
forstaar dt r)urdere det lille Mesteraerk
det er, men ogsad er fyldt med Beun-
dring for dets Skaber, sAd er det jo for
en Kunstnerndtur som bAm, vel ogsaa
noget der i nogen maade kan opaeje
Manglen paa Penge.

Med de aenligste Hilsner forbliaer jeg

Deres ahid bengiane
Holger Rosenberg

I et senere brev afslsres det, at denne
fslelsesladede "okonomiske redeg srel-
se", og narmest skamrosning af "den
gamle i Nellersd" skaffede ham kame-
raet til den oprindelige pris. Men gen-
vordighederne var ikke slut. Senere i

rr
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samme mined kommer en forsendelse
fra Nellerod, ledsaget af dette brev:

Nellersd D: Septbr. 1922

Gode P. Elfeb
Hermed sender jeg de tre

Filmappardter. Det bar veret et meget
omstendeligt Arbejde, at faa laaet dette
Aparat; saa godt som alle Stykkerne ltar
jeg maatte la,uet to Gange; Lukkeren
endog 3 Gange, og sdct er det enda ikke
blevet beh fejlfrit, Vexlingen arbejder
ikke rigtig let, man maa ofte dreje
Knappen rundt, for at faa den til at slaa
Hul i Filmen, fordi at Dornen skal
pdsse sdd bestemt i Hullet i Pladen, for
at kunne klippe Hullet i Filmen rent.
Lukkeren gadr meget godt, men der er
ikke paa noget beldigt Sted, at jeg har
madtte anbringe den. Paa Enden af
Aftrekkeren, er en lille Vrider, nctdr
man drejer den ud, tager den paa Tid,
og aed at flytte den lille Skrue, kan
Hastigb eden forandres noget.

teg baade ingen Aftreksnor som
duede, men De kan ael nok finde ud af,
boorledes den skal anbringes. Naar
man med medfolgende Nogle & Skrue-
trekker drejer de to Vridere pa
Forbredtet om, kan man tage
Objektiaet ud, og ogsdd Lukkeren.

Til Objektiaet maatte jeg laae en
anden Skruering, den forste bar jeg
aedlagt.
Sogeren skulle jeg aist baae laaet med
Spejl.

Aparatet bar jeg laaet af gammelt
Mabonitre; det Stykke Tektre som Hr.
Rosenberg sende mig duer ikke, fordi
det er skaaret paa den forkerte Led af
Treet, og derfor aille sr:inde og kaste
sig. Telle bjwlet bar jeg kwn giaet 50
Tender, da 100 ikke arbejder sikkert.
Apparatet mdd proves meget grwndigt,

for man giver sig paa Rejse med det.
Ogsaa Indstillingen mdd praaes, det er
ikke sikkert at det tdger best, der baor
Billedet aiser sig skarpest.
00 Indstillingen bar jeg indrettet til iO
meter.

Venligst Hilsen

t.P.Andersen

Elfelt har vxret pi besog i Nellerod,
og blandt de ting, han har haft med
har ogsi veret apparatet bestilt af
Rosenberg tillige med "gode id6er" til
endelig ferdiggorelse af det.



- . d
r - -  ^ a O -

"#*'#ffi*..SiB:EiII'#.Efirr'- 
,-ta-'6-.o4tfF5!

,'*n-,.J8fu:/22

l:*:":*-

, *r<,r*

rsz\.

fr.-

I

{':;

a ,  l '

- / f ,

I  i J  ' #\ rtY'i
\
t
t ; *

a n

l llliilowsvcj 9'

Tel. lon v. ' i ' r  1100'

( t
4

4^1 
1.,-b S;a_u,,.

\  P  -  
) r r /

-\Ar/ 
\



Det var ikke lykkedes for Andersen at
fi hans egqn lukkerkonstruktion til at
fungere. Rosenberg indser dette og
kontakter igen firmaet i Jena for at fi
obiektivet byttet med et tilsvarende -

Tessar 1:6,3/6,5 cm - men indbygget i
en compurlukker. Denne ombytning
sker ifolge fakturakopi pr.24. marts
1923.

De to fsrste af de smi kameraer var
forsynet med skydelig, og det vil Ro-
senberg ogsi gerne have pi dette, men
kameraet har en form, der gor det
umuligt at bruge skydelig. Andersen
har det ikke let og kommenterer den-
ne detalie tillige med andre forhold i
dette brev, der har fulgt nogle varer
til Elfelt:

Nellerad D; 19 Oktober 1923

Gode P. Elfelt
Jeg sender hermed de forskellige

Ting, som De baztde med her ud, da De
besogte mig. Der er to nye Karsetter, de
to gamle reparerede, Lukkeren bar jeg
sat Skodde i af det eldre Stof som ai
tidligere bar brugt, men jeg har ind-
gnedet med Talkum, sAA det ikke
kleber sAmmen.

Og endelig Rosenbergs Aparat; dette
Arbejde er lige aed at gore mig nok af
det, jeg bar laoet de Ting, som det bar
aeret mulig at laae; men Skydeldg er
det umulig for mig at anbringe, ellers
baade det veret giort da Aparatet blez:
laaet, og Stiften gdar det ikke dn, dt
giore flad, saa r:ilde ban slet ikke
kunde bruge det. Den lille Ring, bar jeg
taget ad, men aedlagt den bqtis ban ail
sette den i igjen.

Han burde giae mig lidr til, for alle
de gienztordigbeder, som ban bar beredt
mig.

teg noterer det ber sende Arbejde for
10 Kr. tilsammen.
Og ozsrige som blezt afbentet ligeledes

til 10 Kr.
teg bar aedlagt de bestihe smdct Lister,

men jeg haade ingen Skruer som
passede, det skal vere 5/8" No 2.

Venligst Hilsen
t.P.Andersen

I slutningen af november mined har
Rosenberg tilsyneladende mistet til-
modigheden, idet Elfelt modtager fol-

gende brev fra ham:

Kjobenhavn V. 27/11 1923
BUlowsvej 9

Telefon Vester 1 100

Kere Elfeh
Nej, jeg giaer op ! fordi jeg aed

noermere Eftertanke er kommet til det
Resuhat, at Sagen er baablss. Ofre flere
Penge paa den b,uerken kan eller ail jeg
- jeg synes allerede, det er ah for gah,
fordi jeg jo ikke tilnermelsesais har fdet
det ud af de mdnge Penge, som jeg
snskede.
ta, saa aidt er jeg kommet, at jeg

nesten er bange for at lade den "gAmle"
faa Appardtet i Hende, da ban jo
aabenbart bzser gdng gor det ringere.
teg har Fornemmelsen af, at bans

Stedigbed er saa stor, dt naar jeg bar
gioet et udkast til en Forandring ( som
nu f. Eks. to gdnge den samme Spender
og Udloser til Lukkeren), saa ail ban
netop slet ikke lave den. Tlti ingen skal
kunne oaerbetsise mig om, dt ban , der i
sin Tid bar laaet saa vidwnderlige Ting
af Mekanik til Fotografiappctrdter, nu
skulle giae op for de Smaating, der aille
gore mit lille Apparat fuldkommen.

Ieg gizter som sagt - op !
Men der er nogle Smaating, som jeg

z:il lade Dem faa bam til at la,ue, idet
jeg baaber tr)aa, ban ail gore som De
beder hAm om, og ikke andet og ikke
anderledes.leg z:il bliae meget
bedroaet, hais jeg nu dtter bar Appa-
ratet tilbage ringere, mere forkrdsset,
med endnu flere Huller og Reaner i,
uden at der er gjort det, jeg gerne tsil
bar)e giort, men noget beh andet.

1.) ail jeg bede bam ( i stedet for de
ekle runde Plader, til Statiaskrwen) at
sette to Skraaplader af samme Slags
som han bidtil bar benyttet til dt
befeste Apparatet til Statia med, ahsaa
en p6td Enden af Apparatet og en p6t6t
Fladsiden.
NB: Det mad mttn ael kunne faa bam
til ?!

2.) uil jeg bede bam tage saa meget af
Perforerstiften, at denne kan gaa fri,
ndctr der er perforet Hul i Filmen , og
man skal til at fore den hen til Siden.
Naar De ser paa det forste Apparat,
ban bar laaet, det jeg baz:de med til
Sydamerika, og som stadig er det bedste
og det mest fuldkomne , ail De se

boorledes Stiften skal z;ere.

3.) ail jeg bede bam, saa vidt som det er
muligt udsleue (kitte til, eller brsorledes
han nu vil gore det !) den Reane paa
Undersiden af Apparatet baori Metal-
dekslet bar gledet , da jeg under ingen
Omstendigbeder ail bruge dette. Jeg
bar allerede kastet det bort og ail aldrig
se det mere, sdd stygt var det og skam-
skendede bele Apparatet.

4.) kommer jeg nu til det ztigtigste, som
jeg gerne ail bede Dem gore Deres
bedste for at beaege den gamle til at
udfore som jeg r:il baoe det. Ogsaa
denne Skanse , Skydeldget, som jeg dog
mente aar den sidste, jeg aille forsr)Are,
opgiver jeg nn, men ail blot bede om, dt
de smaa Messingbdger, der bolder
Laaget, maa bliae ombyttede med
Skrwer med bal,ue Hopeder (ganske af
stmme Slags, som pda et af Appara-
terne er anbragt paa Endestykket for at
lukke for Skydelaaget, eller sdmme
Slags som i et Lommewbr bolder Verket

fast), saadanne.' d
.  * t  \  :q '*

Han bliaer da nsdt til
i Laaget at lape smdd
Indbak , saaledes :

. \ t j + 1

men jeg vil da, meget bellere baae disse
end de grimme Hager og de grimme
aabne Hwller, som nu findes der, og som
til og med bar den forbandede Fejl, at
man ahid skal bave et serligt Instrw-
ment altid ped Haanden til at dreje
Hagerne med, medens man ahid,
maaske endog, med en Lommeknia kan
dreje en Skrwe.
Men se nw: da jty jo ogsdzt ail ba,ue

den Reane ( til Metaldekslet) udslettet
paa Laaget, og da ieT kun vil bdpe a
(frrc) smdd Skruer til at holde Laaget, to

for bzter Ende, absolwt ingen Skrwer,
baor de to iidste Hager sidder, paa
Forsiden, saa beder jeg bam laae mig et
beh nyt Laag. Herfor ail jeg gerne
betale, og ail ban endda ikke lave det
som ieg ail haoe det, saa skal han
oaerboaedet ikke gore noget ved
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Appdrdtet, men ajeblikkelig sende mig
det tilbage, tbi det aed jeg ban kan
udfare, og det kan forresten enltaer
Snedker, om ban ikke ail.

Tilfaiet i margen med tegning:

Der maa paa det nye Laag beller ikke
e6ere noget Indbak paa Forkanten (zsed
Objektiaet) det skal aere beh

firkantet, saaledes:

l,t f, Ax*Jl).ut

q{f I
5) og det sidste beder jeg bam om et
lille Stk. Mabonitre saarende til
Appardtets Tre, blot saa meget som
30x10 x4 cm. da jeg deraf selz: ail lape
et Forstykke til Aparatet.

teg baaber kere E. at ooenst.
Forklaring er sdt tydelig, at ingen Fejl-
tagelse er mulig; men for Resten er det
jo tikyneladende ikke aor Forklarings
Tydeligbed, der bar aeret noget i Vejen
med, men den gamles Opfattekesenne
eller bans grenselose Stedigbed.

Min Ssn ail en af Dagene bringe Dem
Apparatet, og han ztil aist samtidig tale
med Dem om at ksbe det belt umulige
Apparat, som der skal bruges perfore-
rede Film til (Der tales om JPA 311)
ganske oist kun bpis ban kan faa det

for nesten ingen Ting , tlti en ung
Ingenior, som nu skal klare sig sela, er
jo ah andet end besladet med Skil-
linger. Han bar imidlertid sda megen
Interesse for Fotografering, at ban ,uil

kunne laae Appardtet (det oil sige seloe
Trezterket) om til noget. Det,uil
aistnok interessere Dem dt se, Itaad han
allerede sela har laaet af nogle Stk. Trre
og en Lommeknizt. (3)
Men - som sctgt - bar ban ikke Raad til
at giae meget for den umulige Tingest,
men De bar jo beller ikke megen
Fornojeke af, at baoe den liggende at

fylde op, tl)i andet anser jeg den ikke

for god til.

ta, kere E. i Grunden er jeg bedrsvet
oaer at foje mine Bekymringer til Deres
mctnge, for jeg forstctctr sdct godt, at De
bar nok at spekalere pAA, men paa den
anden Side ail De ogsaa forstaa, at jeg

jo nok ail se at faa lidt ud af de - i baert
Fald far mig - forferdelig mange Penge,
som jeg bar sat ind paa Sagen i den
Tro, At der skulde aere kommet noget

fuldkommen wd deraf. Og det er muligt
at Sagen endnu er til at redde, om rsi nu
blot kan fd bam deroppe i Nellersd til
at udfore de omskreane Ting som jeg
bar beskreaet, men ogsad kun, om ban
gor det, ai beder bAm om, og intet
andet, ogjkke taderkdet

Med de aenligste Hilsner forbliaer jeg

Deres bengiane
Holger Rosenberg

P.S. Jeg ail natwrligois, af Hensyn til
den Saerigestur jeg skal paa i Janwar,
oaermade gerne at detjkke,ugrede_fu
lenge, inden zti fik Appardtet tilbage

fra Nellerod, men det bele er jo i Virke-
ligh eden ogsaa rene (Jb ety deligb eder,
selzt om Forklaringen af dem bar taget
17 Breasider.

H.R.

Ja, - sytten brevsider. Men det slir
ikke til, for Rosenberg fir yderligere
en "lys id6", idet han fra Silkeborg den
29. novenber fremsender et nyt brev
til Elfelt med tegning:

p.t Silkeborg 29/11 1923
Kjobenhavn V.
BUlovsvej 9
Telefon Vester 1 100

Kere E.
I Grunden ailde jeg aller belst baae,

dt A. giorde det nye Laag bredere end
Apparatet; det kan zsere dette nil lette
mig i at faa et Forstykke anbragt , og
ail jeg ikke bruge det, kan jrg jo altid
tage det af igen. Det er derimod ikke
saadan dt sette noget til.
Jeg mener ahsaa, at Laaget skal

komme til at se saadan ud:

1 cm. bredere end Appardtet.
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I endnu et brev fra Holger Rosenberg
afsendt umiddelbart efter juledagene,
hedder det:

Kjobenhavn V 31/12 1923
BUlowsvej 9
Telefon Vester '1 100

Kere E !
Hermed Objektiaet,

som jeg sndrt er heh dngst for at lade
mig komme wd af Hende, tbi jeg synes
der er Twmlet sdd meget om med det
allerede, at der tikidst maa hende det
noget.

Regningerne, som jeg har lovet
Dem, ztedlregges ogsctd (jeg ail dog bede
Dem sende mig dem tilbage). De vil
deraf se, at foruden al den Ulejligbed,
det bar ooldt mig at faa mit forste
Objektia ombyttet, det som A. ikke
kwnne laae en Lukker til, bar det i rede
Penge kostet mig Kr. 162.1i, bailket
sdmmen med de Kr.I50,00 jeg har
betah Dem, er grumme mange Penge

for mig - i Serdelesbed da jeg endnu
bogstaaelig tah ikke har kunnet ( i
ethaert Fald ikke bar haft lyst til) at

fotografere med Appdrdtet .
For yderligere At animere A. til ctt gore

et sidste Forsog indlegger jeg et Brea,
som De kan sende bam samtidig med
Deres, bois De synes. Naar jeg i dette
Brets til A. synes spert tilbojelig til at
betale yderligere, sctA er det - kan jeg
godt betro Dem - kwn yderst modailigt
og ogsaa kun i det Haab, at ban bolder
denne Extrabetaling inden for meget
rimelige Grrenser.

Det aerste, der endnu kwnde
bende,,udr at ban atter laaer noget, ai
ikke har bedt bam om, og som gor
Apparatet yderligere ringe. Sker det,
ailde jeg meget bellere slet ikke baae
Apparatet op til bam for tredie ( og jrg
Haaber for sidste) Gang, men lade min
unge Snedker lave, b,uad der skal laaes

at faa det som det skal pere.

Var det mwligt af faa A. til at skriae
ind til Dem om ban bar forstadet Deres
Brea, og muligais endog faa bam til at
aedlregge en lille Tegningfurinden b an
gadr i Gang rned Forandringen ?

Ja, til Dem kan jeg jo godt sige ah
dette - til A., bar jeg jo rigtignok skreaet
noget andet, men nu gelder alle Kneb,
blot ai kan naa et reswltat.

De zsenligste Hilsener !
Deres bengiane

Rosenberg



Holger Rosenberg var metet berejst. Man kan n€sren sige han
havde hele verden som sin arbejdsplads. @verst til venstre ses han ved
det mangotrr iUjiji nar Tanganiikasoen hvor Stanley madte Living-
stone r  lu l  I .
Pi. det andet billede sidder han under et botr€ ved indgangen til et tem-
pel i Indien. Det er den buddhistiske verdens helligste sted, idet der var
her Buddah i sin tid opniede alvidenhed.
Rosenberg var en flittig forfatter, og gennem mere end 25 ir skrev han
rejseanikler til Illustreret Familie Journals lesere. Under 1. Verdens-
krig mitte han holde sig hjemme, men tog atter ud i verden da det blev
muligt. Han havde siledes god brug for det kamera Jens Poul Andersen fik
til opgave at lave til ham.
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I en maskinskrevet gennemslagskopi
fra Rosenberg stilet til Andersen via
Elfelt gor hen rede for sine
vanskeligheder med kameraet i
9 punkter:

1) Sogeren aiser al for meget i Hojden
og noget for meget i Breden.

2) Stiften, der perforerer Hwl i Filmen,
er for lang. Der er sat en Messingring
ind for at raade bod berpad, men denne
bor tages bort igen og lige saa meget,
som Ringen er tyk, files af Stiften.

Stiften perforerer ikke godt. Den bsr
aist ikke aere spids, men sedgt hul i
Enden, saa Randen ligesom skerer Hul
i Filmen. Deraed opnaaes agsaa, At
Stiften ikke saa let smutter ud af
Filmen, inden den bar fort denne belt
ben til Siden, saaledes som det ikke
sjelden er bendt og to Billeder derfor
er kommert open paa binanden.
Stiften stoder, nAAr den er.fort belt hen
til Hojre, og naarAfstanden er indstillet

ltAA "uendelig", mod Kanten af den lille
Kasse, som danner Msrkerummet.

Skifteknappen sidder af og til lss.

3) Trillen, der modtager den ekspone-
rede Film, kan ikke rulle denne rwndt,
fordi Staalstangens Split ikke spender
nok. Der er allerede raadet Bod
berpaa aed Indsettelsen af en lille
Messingplade.

Paa den anden Trille gddr Pladen uden
paa Appardtet ofte las.
4) Der mangler Skraaplader, dek paa
Undersiden af Appardtet til at sette det
paa Statia med, dek paa den aenstre
Endeflade til at skifte Sogeren oaer pdA,
nctdr Apparatet skal beres under
Armen.

5) Laaget mAd acere Skydelaag !teg
bar allerede to Gange paa Rejsen aeret
i den fortaialede Situation at aere ude
af Stand til at sette ny Film i Appa-
rntet, fordi jeg baztde forlagt den
Indretningt Som er nesten lige saa
arerdifuld en Ting som enYalenogle til
en Laas. Skydelaaget paa det

foregaaende Apparat, med to Skruer,
der lukker Enden, forekommer mig at
uere en ganske ideel Lwkke, fordi man
ahid bar en Knia eller lignende aed
Haantden, som kan aabne Laaget.

6) Apparatet bsr lige som det

foregaaende aere lukket foran med
Tre, kun med et lille Hul midt i, for
saa lidt som mulig at ligne et Fotografi-
dppdrdt. Dette dt Appdrdtet slet ikke
lignede et Fotografidppdrdt, bar jeg
netop fundet dt nere en af dets mange

fortrinlige Egenskaber, thi det gelder i
utallige Tilfulde at forbliae saa wbe-
merket som muligt med sit Fotografi-
dppardt.

7) Udlosningen med en Finger er
umulig, og Traadudlosning er - af
sAmme Grund som o,uenfor neun4
nemlig for at forbliae sdA wbemerket
som mulig - wbeldig. teg bruger da saa
godt som aldrig denne sidste.
En simpel, let og oaerordentlig bekaem
Udlasning kunne drrangeres saaledes:

8) Samtidig aar det maaske mulig, om
A., som kan ah, ogsctct kunne laae en
Spendemekanisme, noget i Retning af
det, som ogsdct er angirset pdd oaersthr-
ende Tegning , og som i boj Grad aille
lette Fotograferingen.

9) OS bais saa endelig A. - med
Zirligbed og Mesterskab i Bebandlingen
af Tre og Metal, som kendetegner ah
bans Arbejde, aille sette en pen lille
Rem til at bere i, i Stedet for det
Makaerk jeg sela bar presteret, ail
Apparatet komme fra bam som et
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Unikum af Opfindsombed og Skanbed.

Udfor punkt 5 og 6 skriver Andersen
folgende kommentar:

Laag med Hul i (til at lukke op-) oaer
Objektiaet. Deksel ?

Allerede den 3. ianuar 1924 frem-
sender Elfelt et "FORSIGT" brev til
Andersen, med 7 rettelsespunkter:

3. januar (192) 4
Gode Andersen

Tilgiv et jeg kommer igen med
Rosenb ergs App arat. Rosenb erg gddr
rundt med bedrsaet Mine baer Gang
jeg ser bam, taler ei om Apparatet, og
jeg bliaer saa bedrauet, fordi jeg gerne,
ligesom ban, aille haae et fuldkommen
Apparat, - og De er jo den eneste der
kan klare det.
Det Apparat De sendte mig med det
Objektia De sek) haade stmmensa4 er
wden verdi for mig, fordi De bar laaet
det til perforeret Film. Dette vil
Rosenberg ksbe til sin Son, ellers er det
mig wskyldige der skal bere dette Tab.
Dog ail jeg af personlig Interesse, i
Haab om dt De kan klare aore Ansker,
aere med til at betale noget af min
egen Lomme for at faa det fuldkomne, -
Rosenberg kan jeg mdske ogsaa pumpe
for nogle Kroner.

Embalage til Bang og Pingel eller til
mig, oille jeg gerne aed Lejligbed baae
tilbage.
Modtag mine bedste Ansker om et

godt Nytddr.
med aenlig Hilsen

Deres bengiane
EWh

Det kan her indskydes, at det "umu-
lige apparat" til perforeret kinofilm
(IPA311) som Rosenberg gerne vil
ksbe til sin son, blev afsat til Ander-
sens huslege Holger Borge i Helsin-
ge. Fra ham gik det i arv til en broder-
ssn. Af denne blev det ksbt tilLsv-
stads samling og findes nu pi Dan-
marks Fotomuseum (4).

I medfolgende tillag til brevet af 3/l
7924 forsoger Elfelt atlx,gge yderli-
gere pres pi Andersen for at fi gen-
nemfsrt de forskellige endringer:



Til Punkt 2.
De bar taget Ringen bort, og ikke tdget
af Stiften, som der blet: bedt om. Naar
Stiften har perforeret (fiknen), og
Fjederen bar fort Stiften tilbage, skal
den kunne fore Filmen tilhojre, det kan
den ikke fordi den er for lang, og m6tn
kan ikke paa Lykke og Fromme udfare
Vekslingen. Stiften maa endelig vere
flad eller sr)ctgt bul, ikke spids.

Til Punkt 4.
Der aar snsket Kiler under og pda
Enden, nojagtig som dem oeenpdct, men
ikke de runde med Stativskruebuller i
disse bedes fjernet, og erstdttet med
Kiler. Rosenberg bar en Plade til at
sette pdd Kilen med Skruebuller i, - og
den kan jo ahid sidde pd Statioet.
Blikdekslet oaer Objektiztet er grimt og
mad kdsseres. Rillen til dette i Bunden
bedes adfyldt med Scbellak eller
lignende.

Til Punkt 5.
Det er maaske lidt ztanskeligt at la,ue et
Skydelaag, men der maa laaes et nyt
Laag som det der er, men uden
Indhakket over Objektiaet, og dette
Laag kan umulig settes fast med de
lodrette Skruestffier, Disse er ltaablsse
af den Grund, der er neent i den farste
Beskriaelse. Laaget bedes fastboldt aed
Hagestifter , som kan skydes aandret
ind i Laaget, og kan trekkes ud med en
Negl. Stifterne kan anbringes fra
Forsiden igennem det stadig snskede
Deksel af Tre, ndnr dette lige saa bojt
som Bagz;eggen.

Til Punkt 6.
Oaer Objektiaet mdd Tredekslet bazte
et rwndt Hul, netop sdd stort at Lys-
straalerne kan passere, og denne del af
Dekslet maa aed Hengsel kunne luk-
kes til Hojre, saaledes at man kan
komme til Objektiaet og Indstillingen.
Paa siden af dette Hengsellaag med
Hul i, kan der maaske limes et stykke
Tre, som dekker det indbug, der er i
den nederste faste Underside.

Til Punkt 7.
Til aenstre for Objektiqset (set mod
Objektiaet) fortsettes Trefladen som
mAct r)6ere aftagelig f. Eks. med 4
Skruer, - i denne Inderside, eller i den
gamle Veg, grdaes ud til den fore-
slaaede - aed medfolgende Tegning
angiane Spende og Udlosemekanisme,
som efter min mening er fortrinlig og

uundverlig, Traadtrekket De haade
laaet kan ikke bruges, fordi Situationen
til Fotografering aar tabt, far man fik
fat i Tre-Kuglen.

De maa for enbzser Pris ikke lave
andet end ai nu beder om ialfald ikke
for end ai nu faar tah derom, og jeg er
aillig til at komme ud til Dem naar De
kalder.

Den 24 . februar 1924 har Rosenberg
ganske tabt tilmodigheden og sender
fra Fredericiafalgende svada til sin
kameraleverandsr:

p.t Fredericia 24/2 1924
Kjobenhavn .
BUlowsvej 9
Telefon Vester 1 100

Kere Elfeh
Vil De bede Andersen om

aldeles omgaaende at sende mig det lille
Fotografiappdrdt Retur, tbi nu z:il jeg
bazte det i Orden - og nu skal jeg nok
sela sorge d.erfor. Og bede bam
samtidig sende alle de Tegninger og
Beskriaelser, som ban bar modtaget, tbi
jeg ail ikke spilde mere Tid med at
tegne ny og skriae det samme for 4. - 5.
Gang. Ligeledes beder jeg Dem anmode
bAm om, at sende et Stk. Magboni-Tre,
som sqJArer til Camerdet (saa meget som
40x10x6 cm. eller deromkring)for han
ztil ael ikke negte mig dette til brug for
min unge Snedker, som jeg nok nu skal
faa til at laae Apparatet, som det skal
Qere.

Jeg kan i det bele tdget ikke nu - da
min stadige Formodning om, at A. ikke
,uil laae Apparatet som ai oil haae det,
aiser sig at uere rigtig - tilbagebolde en
Beklagelse oaer at baae ofret de mdnge
Penge til liden nytte.

Venlig Hilsen
Deres bengivne

Holger Rosenberg

:r
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Det sidste brev i denne
brevveksling.

Den 6. marts '1,924 sender J.P.Ander-
sen det sidste brev vi kender i denne
lange korrespondance. Han gor her
sin mening klar omkring dette "smi-
billedkamera":

Nellerad D: 6 Marts 1924

Gode P. Elfeh
Hermed Rosenbergs Aparat.

teg bar an,uendt en (Jge paa det
Stykke Arbejde; men dt sette Skydelaag
paa det kan baerken jeg eller nogen ,
uden aed at laae et beh nyt Aparat, og
nu bar jeg laaet tre for Lojers Skyld; og
jeg gaar nodig i lag med det fjerde. Som
tidligere bemrerket, er Aparatet wmulig
til at tage Momentbilleder med; de
stndA Glas kan ikke opfange
tiktrekkelig Lys, og oaen i Kjobet er de
giort oigainklede. Glassene skal eere
sctct store som mulig, og Objekti,vet giort
spidsainklet, naar man ail tage
Momentbilleder i alle Slags Vejer.
Vogtlanders Ewrioskop ville aere
udrnerket bertil, jeg skal siden la,ue et
Afrids med Forklaring.

teg sender ber to Skjerebretter men
jeg fandt det ikke beldig, dt srette metal
paa. Den gamle bar jeg repareret. teg
noterer Dem for 3 Kr.
I Deres Brea af I Awgust 1922 staAr, At
Manden snskede 75 m/m mellem
Ajnene, ailde ban jo ikke rigtig kunne
se i dem. Naar jeg faar det langsomme
Lysbilledaparat ferdig; skal jeg tage
nogle Haandstereoskoper i Arbejde, og
da disse jo bliper med Stilleskrue, ail
ban ael kunne bruge disse.

Da jeg modtog den store Skyder, var
Forrammen allerede laaet, jeg kommer
derfor til at lave to nye Skydere.

,, *, r,, 
;ji .,jil 0,,,, n

(Notat nederst pd breaet)

teg ailde ba,ue Metal paa - men ak.

P.E.
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D e t  f  i e  r  d e
kamera
Vi har fiet at vide af J.P.A. at han
"nodig gaar i gang med det fjerde".
Men der findes ialt fire smi kameraer,
det fjerde har nummer 317.
Det eksisterer, men det er ukendt til
hvem det er fremstillet - det har nrp-
pe vrret til Rosenberg. Kameraet kan
minde om det fsrste nr. 305.
Det er forsynet med Andersens egen
lukker. Fokusering sker ved at indstil-
le visere pi det samme metertal pi ens
skalaer i begge sider af fronten.
Kameraet er beregnet for wperforeret
film.
Da Andersen siger, at han nodig gir i
gang med et fierde - i brevet af 6.
marts 1924 - er den antagelse nrrlig-
gende at han har lavet nr.3l7 efter
dette tidspunkt. Dette modsiges dog
af kameraets konstruktion der synes
at vare eldre. Sporgsmilet mi sti uaf-
klaret, og afvente nye oplysninger.

E f t e r s k r i f t :

Rosenbergs son Ole afhendede i 1960
kamera J.P.A. nr. 313 (i disse breve
betegnet nr. 3) til Danmarks Teknis-
ke Museum . I 7977 havde forfatteren
til disse linier leilighed til at se det og
tage nogle billeder. Aret efter brendte
kameraet. Det kan fastslis at appara-
tet havde fiet et hangslet tradaksel
foran, men ikke noget nyt lig sva-
rende til anvisningerne i brevene,
sivel som fastholdelsen af liget fore-
gir ved hfalp af de drejekroge som
Rosenberg bl.a. raser imod. I det hele
taget passer beskrivelserne udmrrket,
som det fremtridte.
Man kan ikke ud fra korrespondan-
cen se hvor tilfreds Rosenberg blev,
men i alle tilfelde har han flittigt
brugt apparatet, og han har ogsi
senere udtalt sig rosende om det. Det
vendes der tilbage til lidt senere.
Helt umuligt har fotog rufiapparatet
altsi ikke varet.Vi ved med sikker-
hed, at Holger Rosenberg bl.a. tog en

mangde billeder pi turen ned gennem
Afrika i 1,930/37 til den artikelrekke,
der kom til at hedde: "Fra Kairo til
K"p" i Illustereret Familie Journal.
Danmarks Fotomuseum viste i 1991
en stsrre udstilling med billeder fra
denne reise optaget med kameraet.
Billederne blev lavet efter de originale
negativer skanket til Lsvstads sam-
ling i 7977 af Ole Rosenberg.
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Holger Rosenbergs lille kamera
omtales flere steder - som det fsrste
kamera der benyttede en 35 mm bred
film. Dette skete f.eks. i Politikens
"Jeg fotograferer".

Illustration her er hentet fra Politikens:
" Jeg fotograferer" redigeret af Tommy Fren-
ning. Det viser Holger Rosenbergs fsrste ka-
mera (lPA 305).

Kameraet omtales siledes i bogens historiske
afsnit:

Kameraudviklingen.
Kameraet gennemgir en fantastisk udvikling
fra de klodsede tegnekameraer over
reisekameraet af trr,, foldekameraet og
Vestpocketkameraet, videre frem til den fsrste
Leica og Rollei. Oscar Barnacks Leicafra 1923
har sin forgrnger i den danske mekaniker
"Nellersd-Andersen"s kamera til kinofilm,
bygget til den danske globetrotter og opdagelse-
reisende Holger Rosenberg.

Det mi vel siges atva;re store ord. I et
senere oplag er det endda blevet til:
Verdens fsrste kamera til 35 mm film.
I bogen "Forste gang det skete" udgi-
vet af forlaget Union, medtages Ro-
senbergs kamera ligeledes som: "Ver-
dens fsrste".
Der blev io ikke nogen produktion af
smi kameraer, og at der overhovedet
var blevet tankt tanker i den retning
i Danmark, var kun kendt af ganske
fi - ia, i virkeligheden kun af de her
tre involverede personer, som der gen-
nem denne brevveksling nu er stiftet
bekendtskab med.
Nir man har opfattet kameraet som
det fsrste til 35 mm film, skyldes det
Holger Rosenbergs egen omtale. Les
videre om dette efter noterne.

53

Noter:

1) Vilh. Pacht's apparat findes i dag p,i
Danmarks Tekniske Museurn, og undgik
tilintetgorelse ved branden i 1978. Omtale
findes i FOCUS 1/1944.

2) KameraJ.P.A. nr.311 (i brevene her omtalt
som kamera No. 2) har en lidt speciel
lukkerspending/udlosning. En pal pi forsiden
skydes til den ene side, og underveis sprndes
lukkeren. Nir palen nir helt frem til dens
begrrnsning, sker lukkerudlssningen. Man kan
altsi ikke spende lukkeren og si udlose, nir
oieblikket er belefligt.

3) Det lille hiemmebyggede kamera, som hans
son har lavet, blev forxret til Lsvstads samling
i 1977 af ssnnens enke. Det er ret primitivt,
men i betragtning af tiden det er fra, alligevel
rimelig vdfsrt.

4) Aksel Gram Moller, Hellebrk, havde engang
i 1950'erne set dette kamera ligge hos en foto-

handler i Helsingor. Han var ogsi vidende om,
at ejeren var en Lrge med det specielle efter-
navn "Borge". Engang i 1970 'erne 

blev Gram
Msller og Lovstad enige om, at han skulle for-
soge at finde frem til den nuvarende eier.
Lrgen i Helsinge var da forkngst dsd. Ved
telefonbogens hirlp blev der ringet til alle med
dette efternavn. De fgrste ti "Borge'r" var ret
uforstiende, men den elvte svarede: "Det appa-
rat - det ligger her pi mit bord". Det blev hur-
tigt til et besog. Det viste sig, at ejeren af kame-
raet vlr maleren og billedhuggeren Bertel Bsr-
ge, der boede et stykke syd for Nykobing Si.
Det lykkedes at blive enige om prisen, og tak-
ket vare stor velvilje fra dav*,rende Dir. Palle
Thomsen, Kodak a.s., kunneJ.P.A. nr 311
hiemfores til Lsvstads samling.
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Flvad fortalte
Flolger
Rosenberg selv
om sit lille
kameta ?
Den viden, man hidtil har haft om
dette lille kamera,har vx,ret baseret
pi, hvad reiseiournalisten selv har
berettet. Vi har to kilder.
I "Frederiksborg Amts Aarbog for
7941" skriver Holger Rosenberg et 13
sider langt indleg, en mindeartikel
om "Geniet fra Nellersd". Det er da



Det fjerde kamera. J.P.A. kamera nr.3l7 trl35 mm uper-

foreret film. Se omtalen side 53.

Ved konstruktion af et kamera ttI uperforeret 35 mm film har man et
problem m.h.t. filmtransporten. J.P.A. loste dette pi sin egen mide.
Pi kameraets bagside er anbragt en fjederplvirket messingknap. Nir
denne trykkes ind udstanses et hul i filmen. Trykknappen eller palen
fores frem, styret af en aflang ibning i kamerahuset, og idet den stadig
holdes indtrykket tager den filmen med sig si et nyt stykke kan vere klar
til optagelse.
De karakteristiske huller der fremkommer mellem optagelserne ses
tydeligt pi billedet af den afrikanske neger foran sin hytte.
Foto: Holger Rosenberg 1930 til Illustreret Familie Journal.
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ogsi den basiskilde, vi hidtil har mit-
tet ststte os til. I forbindelse med ud-
arbeidelsen af dette temanummer er
der udfsrt et stsrre researcharbejde,
og derved har det vxret nsdvendigt at
korrigere visse oplysninger

Dette galder f.eks. afsnitet om de smi
kameraers tilblivelse. Selv beretter
Holger Rosenberg om dette siledes:

Apparatet som han konstruerede, ejer
jeg, og jeg tar nok sige, at det bar stctdet
sin Prsae, tbi det bar i 35 Aar fulgt mig
paa Rejser, baor det bar aeret udsat for
mere end noget nok saa gennemtenkt
og aelbygget Tropekdmerd; der er taget
Tusinder og dtter Tusinder af Billeder
dermed, og det fu1gerer den Dag i Dag

fuldkommen sdd godt som nogen
"Kodak', "Zeiss" og "Leica" eller baad
de nu bedder, alle disse sm6tc, Kunst-
aerker men store Kostbarbeder, som nu
er i Handelen.

r l
Jr'

Tre ir senere bliver Rosenberg besogt
af en medarbejder hos fotohandler
Torkild Henriksen, Skoubogade 4,
Ksbenhavn. Denne udgav i en irrx,k-
ke et lille kundeblad "SOGEREN", oB
i dette blads 2. fugang nr. 1. 1945
bringes folgende interview med den
gamle globetrotter:

Det forste
35 mm Kamera

En Dag hvor Regnen silede ned og alt var
graat og kedeligt, tog jeg ud pi Bii lowsvej
for at se et Apparat, som tilhsrer Globe-
trotteren Holger Rosenberg.

Holger Rosenberg er kendt for sine Artikler
ti l Familie-Journalen, og man kan vist rolig
sige, at der findes ikke det Sted paa Jorden,
hvor han ikke har varet. Man husker sikkert
ogsaa hans dejlige Billeder af de indfsdte og
alle Billederne af de tropiske Dyr og Planter.

Da jeg havde sat mig ned, gik Herr Rosen-
berg hen ti l et Skab i Stuens Hjorne og tog
her et ganske enestaaende Fotografiapparat
frem.

Det fsrste jeg heftede mig ved var Appa-
ratets Stsrrelse og Udseende. Herr Rosen-

berg fortalte mig nemlig, at dette Apparat
havde fulgt ham i de sidste 38 Aar.
Apparatet saa Dagens Lys i 1906, men kan
De huske hvorledes at Fotografiapparat saa
ud dengang ? Det var store Kasser beregnet
t i l  Glasplader 9x12,  som hver Gang man ud-
lsste sit Kamera, faldt ned i Bunden med et
ordentligt Knald. Rullefi lm var l ige fremkom-
met i Amerika, men var endnu ikke kendt i
Europa.

Men dette Kamera brugte ikke alene Rul-
lefi lm, men det var oven i Ksbet 35 mm
Film altsaa Leicafilm. Og her har De Kame-
raets Historie. I den li l le nordsjellandske
Landsby med det morsomme navn Nellersd,
levede i Aartierne omkring Aarhundredskiftet
en Mand ved Navn Jens Poul Andersen, og
det var ham, der byggede det fsrste "Smaa-
bi l ledkamera".  Han var intet  mindre end et
Geni, og kun de beskedne Kaar han levede
unde gjorde, at han ikke blev en rig Mand.

Lenge for nogen af Verdensfirmaerne
Kodak, Agfa, Zeiss og Leitz, der fremstil ler
de smaa handige 24x36 Kameraer, var Jens
Poul Andersen inde paa Tanken, l i l le Brend-
vidde, lysstarkt Objektiv og mange smaa

i{ir

Denne illustration ledsager artiklen
om Rosenbergs kamera i S@GEREN.
Det interessante er, at billedet er taget
endnu medens det var forsynet med et
metaldeksel foran. Det er dette dak-
sel Robenberg har si meget imod, og i
brev af ZZ ltl 1923 forlanger endret
til et daksel af trr,. Ja, han meddeler
"det allerede er kastet bort". Det med
et trxdr,ksel nevnes igen i brev af
31/12 1923 punkt 6. Apparatet b I e v
forsynet med tradaksel, og som det
fremgir af dette interview, si kunne
det betienes i lukket tilstand, og lig-
nede absolut ikke noget fotografiap-

fremtridte blot som en tra,a,s-

Optagelser uden Skiftning af Film . - Han er
klar over, at dette var Fremtiden, og det
viste sig jo at han har faaet Ret. - Kamera-
et er bygget af Mahogni, et meget fint Styk-
ke Snedkerarbejde. Det er 9x5%x23 cm
stort. Objektivet er en Zeiss Tessar med
Lysstyrke 1:6,3 og med en Brendvidde paa
6 ,5  cm.

Den slags Objektiver fandtes slet ikke
dengang, men maatte specielt fremstil les
hos Car l  Zeiss i  Jena.

Herr Rosenberg forteller endvidere, at det
var meget vanskeligt at fotografere de ind-
fsdte, fordi de var bange, naar de hsrte
Smeldet fra Lukkeren og flygtede, naar de
horte det. Dette lsste Nellersd-Andersen,
som han kaldtes, paa en uhyre snedig Maa-
de. - Han kapslede Lukkeren inde i Kameraet,

parat,
ke.
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og ved Hjalp af et Par Vagtstanger, lavede
han en udvendig Udlsser, noget der aldrig
havde varet set fsr.

lkke alene var Udloseren udvendig,  men
man kunde spende og udlose s in Lukker saa
hurtig, at man kunne lave Serieoptagelser,
som man i Dag kan det med et moderne
Robotkamera.

Sogeren man satte paa Kameraet var en
Gennemsigtsssger. Det var et helt l i l le Ka-
mera for sig, som man satte ovenpaa selve
Kamerahuset. Princippet var genialt og en-
kelt, fordi der ikke var andre, der havde
fundet paa det fsr. Forti l sad en li l le Linse
og bagved denne sad en Matskive, begge
dele passet sammen saa hvad man saa paa
Matskiven f ik  man paa Fi lmen.

Fi lmen, det  er  her det  geniale l igger.  Man
havde hos Kodak i Amerika i nogle Aar frem-
stil let 35 mm Normalfi lm ti l Brug ved Opta-
gelse af levende Film, med Perforation i beg-
ge sider, som man kender den i Dag.

Men Jens Poul Andersen og Holger Rosen
berg lndsaa snart, at Perforationen tog alt
for megen Plads op. De bestilte derfor Film-
men uden Perforation hos Kodak, og fik det.
Men det medfsrte straks en Vanskelighed,
hvordan skulde man transportere Filmen i
Kameraet ? Ogsaa dette klarede Jens Poul
Andersen paa en snild Maade. Bag paa Ka-
meraet byggede han en Plade, der kunne
skubbes frem og ti lbage, nojagtig saa meget
som Billedvinduet var langt. Ved et Tryk paa
en li l le Knap perforerede man et l i l le Hul i
Filmen, hvorefter man med den samme li l le
Stift, der havde perforeret Hullet, f lyttede
Filmen en Billedstsrrelse frem. At Kameraet
havde Billedteller, behsver jeg vel ikke at
fortelle.

Naar Kameraet var ladet med Film, kunde
det tage 20O Optagelser imod de 36 Opta-
gelser der i Dag er i vore 24x36 Kameras.
Dette var naturligvis en stor Fordel, da man
jo daarligt kunde skifte Film, naar man var
midt i Urskoven.

Apparatet var v@ret ude for mange haarde
Ture, men all igevel fungerer det upiklageligt
den Dag i  Dag.

Her har De altsaa Beviset for, at det var en
Dansker, der "opfandt" det fsrste Smaabil-
ledkamera, 8 Aar fsr Oskar Barnack hos
Leitz lavede det fsrste Leicakamera, som
man jo paastaar, er det forste Kamera i Ver-
den,  der brugte 35 mm Fi lm.

Jens Poul Andersen lavede ialt to Appa-
rater, det ene har Herr Holger Rosenberg, og
det andet ejedes af Fotograf Peter L.Petersen
nu kgl. Hoffotograf Elfelt.

Da jeg sagde Tak og Farvel og atter gik ud i
i Regnen, kunde jeg ikke lade vere med at
tanke paa, at hvis nu Jens Poul Andersen
havde lavet Fabrikation af sit Kamera, hvor-
ledes havde saa Leica og Contax set ud i
Dag ?

Kai  Spi i r  Schoubye

"SOGEREN" 2. irg. Jan.l945.
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Kommentarer til Kai Spiir
Schoubye 's 

samtale med
Holger Rosenberg.

Interviewet er overraskende pi bag-
grund af den viden, vi nu har fra kor-
respondancen mellem de tre herrer
Andersen, Elfelt og Rosenberg.
Hr. Spiir afslorer ogsi mangel pi foto-
historisk indsigt. Det skal vi nu ikke
klandre ham for. Men det er ikke rig-
tigt at rullefilm ikke var kendt i Eu-
ropa ved irhundredskiftet. Der var
heller ikke nogen compurlukker i
7906. Sivel som det er utankeligt, at
fi et enkelt obiektiv - som endnu ikke
var udviklet - specialfremstillet !
Han har ogsi set for overfladisk pi
Rosenbergs kamera - siden han kan
mene, at det er muligt at tage serie-
optagelser som med en Robot. Han
har ret i, at man hurtig kan spende
og udlose lukkeren - men hvad med
filmtransporten ? Denne funktion er
der redegjort for i billedteksten under
billedet fra Afrika pi side 54.
Det er stadig et stort sporgsmil,
hvorfor Rosenberg orienterer si
afvigende fra kendsgerningerne om,
hvornir kameraet er fremstillet !

* * {< * * {< {< * * * {< *'& * * * {< * {< * * X< {< * * {< * *

Rosenberg og forholdet til -

.... RULLEFILM !

En lille kuriss krslle pi historien bi-
drager Holger Rosenberg med i en
rakke artikler om at "fotografere pi
reiser", de bringes i Dansk Fotografisk
Tidsskrift nr.2. februar 1972.
(Altsi seks ir efter at han ifolge ham
selv - bl.a. i dette interview - skulle ha-
ve anskaffet det lille J.P.A.- rullefilms-
kamera.)
Han har io - i modsatning til de fleste
andre pi den tid - stor erfaring pi om-
ridet, idet han i 191,2 allerede har rejst
over store dele af verden. Det er der-
for naturligt, at han i et fagskrift for
fotografer giver gode rid. Han beret-
ter bl.a. om det mest velegnede udstyr
at valge til reiser i troperne.
Her skal blot fremdrages Rosenbergs
omtale af valgte emulsionsmateriale.
Ci tat :

Jo simplere, baardforere og mindre sdm-
mensdt et Fotografiappdrnt er, mdn

forer med sig paa lange Rejser til fjerne
Egne, desto bedre.

Det samme gelder for Pladernes Ved-
kommende. teg siger udtrykkelig P I a-
d e r n e s, tbi Films er og bliz:er noget

Gogl, opfundet for at ai Amatorfoto-
grafer endelig maa bape saa lidt Be-
saer som mwligt. Ligesom om ikke net-
op Besveret og Vanskeligheden aed at
fremskaffe et godt Fotografi var Til-
trekningen. Det er det sLmme som, dt
der legges en Tandbjulsbane op ad
Rigis Top og Tovbane op ad Vesuas
Kegle i fel Misforstdelse af, at det jo
netop er Fryden tsed selo at bave arbej-
det sig derop, der gor det til en berlig
Opleoelse,6tt stdd paa Rigis Top.
Plader er tunge.la ztel ! Men dette be-

gynder da forst for Al,uor at spille en
Rolle, nddr man skal til at transportere
dem pr. Menneske- eller Dyreryg. Og
sela da - jeg bar sela proaet det mdnge
Gange - oil jeg foretrrekke Plader for
Films i Betragtning af det Resuhat,
man faar wd af de forskellige Produkter.

Det er ibenbart ikke den nu afdsde
statsminister fra vor tid, der "opfandt"
talemiden at "have et standpunkt til
man tager et nyt". I sig selv slet ikke
si ringe endda, for hvis ikke, gik al
udvikling io i sti. Fakta er io, tt der
er giet en del ir , fra 1,972 til 1917,
hvor Rosenberg vitterligt har rndret
opfattelse m.h.t. rullefilm. En ganske
naturlig udvikling. Han har blot
forvirret os alle med oplysningen om
at det lille kamera var tidligere
fremme, end det i virkeligheden var.

Optagelse med J.P.A. nr.3 13
i Afrika 193O.roto, H.Rosenberg
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J.P.A.
kamera 232.
Disse 3 breve er fra Jens Poul An-
dersen ti l  cand. polit. E. Hirtz-
sprung. De vedrsrer et kamera som
hermed kan dateres ti l  1898 eller
tidligere.
J.P.A.'s retskrivning og l inielrengde
er bibeholdt.
Brevene giver et interessant indbtik i
de besvrerligheder, der kunne fore-
komme i forbindelse med frerdiggo-
relsen af et kamera.

Nellersd D.' l0 August 9B
Hr. Cand Poli;t E. Hirtzprung

Hvis ikke jeg havde modtaget
Skrivelsefra Dem i Gaar, var Apa,,
ratet blevet afsendt i Dag. Men
far jeg gaar hen og skjerer Mc;trikken
op, vil jeg hellere endnu en Gang,
ulejlige Dem med en Skrivelse. Jeg
sender Dem her en Prove af nogle
Mdt,, rikker, om De vil undersoge
hvilken der passer best, og saa blot
meddele mig Numeret. No I I/4" er
dem som jeg bruger til alle mine
Aparater, baade store og smaa, det er
ogsqa denne Skrue somfindes paa
Alluminiumstativerne. No 4 3/8" er den
serlige Normalskrue.
No 3 er samme lidt mindre, skaaret
med Spidstap. Alle er Vithvorte gevin,,
der.

Ringene brugerjeg ikke, jeg har
maatte lavet 3 andre Ringe.

Aparatet kan kun trekkes ud til
37 c/m mellem Visirskiven og Ringen
men da De vel har regnet Brend,,
videnfra Blenderen, vil det jo have
den onskede Lengde.

En saadanforlengelse vil ikke kun,,

de anbringes, da der jo blev alt for
lille Aabning ved Lukkeren. Men
hvis De onsker et saadant Kamera til
at tage Forstorrelser med, skal jeg lave
Dem et saadant, som baade er prak,
tisk og meget billigt.

Men langt vanskeligere stiller
Sagen sig med den Indretning til at
forslgtde Kassretten, denne har jeg ikke
lavet, da det vilde blive en meget
v idtlaft ig I ndretning. Forso g hellere
forst, om De ikke kan skjrere Pladerne
over, jeg skal levere Dem et meget
praktisk Skjuebredt dertil, samt Ind,,
leg, naar De vil opgive mig Maalene,
de Glasskjerer er jo heller ikke saa
Dyr.
Men hvad jeg er mest kjed
af er, at den korteste Brendvide aJ'
Objektiverne er saa kort, at man
knapt kan bruge Lukkeren dertil,
Skulde Slangen bruges, maatte der
skjeres ud i Kameraet dertil, men
dette vil jeg ikke gjorefor De har
set Aparatet, Naar jeg har hort
fra Dem om Skruen, senderjeg det
altsaaforelobig som det er.

Jegfik i dette Ajeblik Hilsenfra
Fotograf P. Petersen og Cand C. V.
Schou i Constanz.

Venligst Hilsen
J. P. Andersen

Nellerdd D: I3 August 98
Hr. Cand E. Hirtzprung

Det er vel ikke ganske umulig
at anbringe en saadan Ramme til
Forskydning, bag paa Aparatet,
storrel,, senvilde blive ca I2 x 15", de
korte Brendvider vilde ikke kunde
benyttes, men det kjedeligste er, at
Hengslerne paa Visirskiven maatte
fiernes. Jeg tror derfor, at De langt
hellere maa have en serlig Kasse til
dette Brug, den kunde maaske
indret,,tes saaledes, at den tillige
kunde bruges til at tage Forstsrrelser
med,den maatte da kunde trrekkes ud
til et par Alens Lengde. Jeg kan ikke
bestemt angive Prisen, men maaske
kunde den loves i simpel lJdserelse

for ca. 20 kr. Af Mahoni og med
Stilles krue lidt dyrere.

Det er godt mulig, at Bundbrredt,,
tet vil staa lidt i veien til den aller
korteste Brendvide, men det kan
undgaaes ved at hreve Objektivet
lidt.

For bredtet kan ikke forsenkes,
men dette faar De vist heller aldrig
Brugfor.

Det er ikkeforbundet med saa
stor Vanskelighed, at sette en anden
Fjeder i Lukkeren, men den bliver
derfor ikke bedre end den nu er.

Naar jegfoar skaaret Skruen
op, skaljeg en afDagene sende
Dem Aparatet som det nu er, og
naar De saa rigtig har undersogt,
og Provet det, kan De langt bedre
tage Bestemmelse om hvad De snsker.
Skulle det blive nodvendig, at sende
det her ud igjen, er Uleiligheden
jo ikke sqa stor.

Det er tidsnok med Belobet, naar
Arbeidet er ferdig.

Venligst Hilsen

J. P. Andersen

Nellerod D: 5 Sept 98
Hr. Cand E. Hirtzprung

Paa Deres forrige Brev, slqtlder
jeg Dem et Svar. Jeg er meget kjed
af, om Aparatet skulde y@re blevet
for dyrt, men De kan vere aldeles
sikker paa, at min Daglon paa
Arbeidet er meget beskeden. Jeg har
gaaet hen og givet P. Petersen Ene-
for handl ing for Kj o b enhavn o g
Omegn, af mine Arbeider, og maa give
ham en lille Rabat, af alt hvad der
srelges, Jeg har spurgt ham, om han
ikke i dette tilfelde kunde give Aftald
derpaa, men han var ikke villig dertil,
og jeg maatte give
tabt.

Det er kjedelig at Kassetterne er
blevet for store, men Breden er vist den
De selv opgav, noget over I2 c/m, og
Lengden er najagtig den samme som
jeg altid laver, Det er Pladerne der
aldrig holder Maalet. Men herpaa kan
hjrzlpes ved at legge lidt i Kassetten.
For en gang i mellem at bruge
Aparatet med Bunden i Veiret,
behover vist ikke noget Vaterpas,
De runde Daaselibeller er ubrugelige
paa et Fotografiaparat.

De maa hellere komme her ud
med Aparatet, at skrive om Sagen
nytter ikke. Jeg er hjemme hver
Dag, Men sikrest var det dog, om
De vilde meddele mig hvad Dag De
korn.

Venligst Hilsen
J. P. Andersen
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Jens Poul
Andersen og
redaktsr
Be rtel
MalLet,
Kolding Avis

Sigfred Lovstad

Brevveksling mellem J.P.A.
og Bertel Msller, Kolding i
1,91,0 / 1,1.

Redaktor  Berte l  Msl ler  (1851-1916),  Kolding.
Bertel Moller var en hojt respekteret blad-
mand. Hans store privatinteresse var fotogra-
fering.

Der bestod i en irrrkke et samarbeide
mellem Nellersdsnedkeren og den fo-
tointeresserede koldingre daktsr.

Bertel Msller beskrftigede sig bl.a.
ogsi med opfindelser pi det fotogra-
fiske omride og havde kontakt til tys-
ke producenter af fotografisk udstyr
(1) .

Samarbeidet fremgir bl.a. af den kor-

respondance, som her gengives.
B. Msller udviklede et apparat for

optagelse af stereoskopiske film eller
"levende" billeder, og J.P. A. har frem-
stillet en prototype. Den smukt hind-
skrevne kontrakt er bevaret tillige
med de svarbreve, Bertel Msller har
modtaget fra Jens Poul Andersen (2).

Kontrakt
Mellem J.P.Andersen, Nellerod og B.
Msller i Kolding er sluttet folgende
O,uerenskomst:

Saafremt det lykkes B. Msller at faa
det af bam i Forening med
t.P.Andersen konstruerede App arat til
Optageke af stereoskopiske leaende
Billeder - til bailket t.P.Andersen bar
laaet Modellen - til at funktionere efter
Bestemmelsen og endaidere at afbande
samme for en fast Sum eller mod Licens
skal J.P.Andersen aere fyldestgiort med
et Vederlag af 5000 Kr., skriaer Fem
Tusinde Kroner. Saafremt B. Msller
ikke aed Salget skulle opnd det
dobbelte af sidstne,rrnte Sum, skriaer Ti
Tusinde Kroner - skal B. Msller og I.P.
Andersen h av eHaladelen af Salgssum-
men, altsaa bais denne exempelzsis er
4000 Kr.eller 6000 Kr. b,uer benholdsois
2000 Kr. og 3000 Kroner. t.P.Andersen
forpligter sig under en Konaentional-
bsde af 2000 I?. til at bolde
Opfindeken hemmelig og ikke giae
nogensombelst Oplysning om denne
offentlig eller priadt, og skal eere i alle
Henseender fyldestgi ort a ed nera e-
rende Kontrakts Bestemmelser. Den
eaentwelle Salgssum skal ban for sit
Vedkommende modtage kontant eller i
Rater paa sdmme Maade som B. Msller
bar Ret til at lade udtage Patenter og
disponere oaer disse, som ban maatte
snske det, eaentuelt beh oaerd,rage
Patentrettigb eder til andre.

NellersddgNoabrlgl0
l.P.Andersen

J.P.A. sender straks kontrakten
tilbage i underskrevet stand, med
folgende kommentar:

Nellersd D:9 Noabr 1910

Gode B. Maller
Hermed sender jeg Kontrakten i

underskrez)et Stdnd, og det skulde glede
mig meget, om der kunde komme noget
ud af det Arbejde ai allerede bar giort
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for den Sags Skyld.
Hais Billederne blot i nogen Maade

zsiser sig at a6ere stereoskopiske, kunde
det maaske hjelpe aed Salget, bvis ai
laztede en Tegning til et bedre Aparat,
og tsiste Kjaberen. teg lader derfor
Prismerne bero hos mig lidt endnw, da
der ztistnok med disse kan laaes et
bedre Aparat.

ta bais jeg t:irkelig fik de 5000 Kr.,
skulde jeg anr.)ende bele min Tid til at
giore "Opfindelser".

Da jeg nel ikke kommer til at skrizte
til Dem, for De er rjst, ail jeg anske
Dem al mulig Held og Lykke paa
Rejsen.

Venligst Hilsen
t.P. Andersen

J.P.A. arbejder imidlertid hurtigt, for
allerede dagen efter modtager Moller
folgende brev:

Nellerad D: 10 Noabr 1910

Gode Hr. B. Maller
Hermed sender jeg Prismerne og en

Tegning, men denne er laaet i en
saadan bast, at den ikke er fuldstendig,
idet Griberen mdngler. Men da De jo
kender Tankegangen i Aparatet, ztil De
let kwnne forstaa den. Jeg bar tegnet
Aparatet fra tre Siwder, fra oaen, bagfra
og fra Siden. Den rsde Streg, er gdngen
i Lyset.

venligst rrrr rfo 
onders en

Der findes yderligere et brev fra

J.P.A., skrevet iret efter. Der arbeides
videre med tanken om at kunne frem-
vise kinematografbilleder, d.v.s. le-
vende billeder med stereoskopisk virk-
ning.

Nellersd D: 16 Febrwar 1911
Gode Hr. B. Msller

Hermed sender jeg Patronerne.
Det bar ikke aeret mig mulig, at faa
dem ferdig for.leg husker ikke om De
bar noget Skerebredt, til oaerskering
af Pladerne. Jeg har derfor lavet et, og
medsendt.
Haad nu ctngddr Billederne, da aed jeg
ikke, om jeg bar forstadet Deres



Skriaelse rigtig, om det er tilfeldigt at
Bi.llederne er bleztet stereoskopiske, eller
om mdn bar en Kinematograf der kan
giore det, buad jeg dog ikke tror, Mulig
er Virkningen fremkommet deraed, at
Aparatet bdr stadet og rokket under
Optagelsen, og paa de Steder bztor
"Rokningen"er faldet sammen med
Skiftningen, er den stereoskopiske
Virkning fremkommet. Men b,uis dette
er tilfuldet, sdd bar De alligeoel giort
en Opdagelse, som kan baae stor
Betydning bois den blev grundig
Undersogt, men dette er jo ingen let
Sag. De bar aist lagt Merke til , dt nddr
man aedboldende betragter et godt
Billede, kan det komme til at se ud, som
om det traadte frem af Fladen og blea
plastisk. Set med et Aje sker det straks,
Det er maaske denne lllusion De er
bleaet skffit af.
teg bar gennem lang Tid grundet oner,

om ikke det aar mulig, dt tage
Billederne pdd den Maade, ctt mctn
anbragte en stor Lindse foran

Ojektiaet og sdtte en Plade foran
Objektivet, med to Huller i. Lindsen
aille da airke som et Prisme, og giae et
bajre og et Venstrebillede.leg bar flere
gdnge experimenteret dermed, men mAn
har jo ikke alle de Ting som skal bruges
dertil, men jeg skal dog forsoge saa zsidt
jeg kan.

Venligst Hilsen

t.P.Andersen

Der var ikke si fi opfindere der i disse
ir eksperimenterede med kon-
struktion af optagere og gengivere
med det formil at fremstille biograf-
film med stereoskopisk effekt (3).

Vi kender ikke udgangen af Msllers
og Andersens anstrengelser, som her
omtales. De fik dog nappe noget ud

:::::: :::::: :: ::::: :::::::

Hvem var denne kolding-
redakt sr ?
Bertel Msller var ikke blot en respek-
teret redaktsr af Kolding Avis, men
eiede denne. De politiske holdninger
han gav udtryk for i bladets leder,
blev flittigt citeret i ksbenhavnerpres-
sen. Det blev ellers sirlden provinsre-
daktsrer til del pi den tid.
Privat var han meget fotointeresseret.
Han indrettede bl.a. et fotografisk ate-
lier med ovenlys og et velassorteret
kameraudstyr - alene til eget brug. De
private stereokort var uden smilighed
pitrykt: "Tenax - Kolding", et indregi-
streret varenavn tilhsrende fotofirma-
et C.P. Goerz i Berlin.

J.P.A. nr.256 - benyttes, som fsrom-
talt, som logo i Dansk Fotohistorisk
Selskab og var iovrigt det kamera
redaktoren helst medbragte pi reiser.

60

Andre breve
Blandt de fi skriftlige ting, J.P.Ander-
sen har efterladt sig, er dette brev fra
begyndelsen af iret 7920. Over for
Peter Elfelt udtrykker han beklagel-
ser over patentkontorets behandling
af en patentansogning. Vi fir ogsi lidt
at vide om hans arbeidsindsats, hel-
bred og sparsommelighed m.h.t. en -

kalender.

Nellersd D: 2 Januar 1920
Gode P. Elfeh

Gledeligt Nytddr, og Tak for det Aar
som er soundet.

Jeg sender bermed den omtahe
Maalstok, til Maaling af Lukkerbastig-
beden.leg bar sat en Ramme om
Glasset for at at det bedre kan beaares,
og sat Ben 1taa, saa det kan settes i en
Vindueskarm. Jeg aar aed at qsilde

sette en Stang paa, til Ophengning af
Pendwlet, men opgaa det.
Med Tak for Laanet, sender jeg hermed
L. Madsens Skrift. Haade jeg baft det

for 50 Aar siden , aar jeg aidst ble,uet
Optiker.

Jeg takker for den tilsendte Kalender,
men min Hwsholderske baade allerede

faaet Kjobt en i Helsinge, sda heis De
kunde onske den tilbage, skal jeg sende
den.

Jeg aedlegger Listen oaer baad der er
lapet i 1919. Men det gaar jo sterkt
nedad nw. teg bar nesten ikke faaet
udrettet noget i de 3 sidste Maaneder,
jeg bar lidt af Gigt i min ene Hoft, og
bar nresten ikke kunnet arbeidet.

Som jeg nesten kunne tenke mig fik
det et sorgeligt wdfald med mit Patent ,
den 4 December, modtog jeg en
Skrivelse, der er det mest flabede, at
nogen endnw bar bwdt mig.
Med Skriaelsen fulgte det ene

Exemplar af min Tegning og Beskri-
aelse , denne oaergriset med
ondskabsfulde Rettelser som er ganske
meningslose.
Som Grund til Negtelsen, blev angiaet,
at der i 1890 ahsaa for 30 Aar siden i
Tyskland, aar wdtaget Patent pad et
lignende Aparat, baad jeg toivler
meget om.
Den 17 Debr. sende jeg dem en lang
Skriaelse , der aar boh i samme Stil, og
som yderligere mdd baoe bidset bam
(Hohen Nielsen), den 27de modtog jeg
et ufankeret Brea,Itaori ban indbyder



mig til at komme ind paa Kontoret, og
se det tydske Patent, og samtidig
forlenger ban Tiden til dt indgiae ny
Tegning og Ansogning til Ist Februar.
teg kunne baae stor lyst til, at se haad
det aar, men dt indgiae Tegning og
Ansogning igjen, skal jeg nok foraare
mig for, det ailde kun giae bam
Lejligbed til et nyt Spark imod mig,
fordi jeg ikke har ailde ofret et Par
bundrede Kroner til et Patentburenu.

Venligst Hilsen

J.P.Andersen

Efter denne oplevelse havde Jens Poul
Andersen mistet al respekt for patent-
kontoret og forsogte aldrig mere at
udtage noget patent.
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KOB og SALG
Peter Elfelt havde helt fra 1880'erne
haft "forhandling af Andersens kame-
raer", som det hed i annoncer fra den
rid.

:3

Jens Poul Andersen averterer f.or fffi-
ste gang i Dansk Fotografisk Tids-
skrift i marts 7933 - og det blev kun
til denne ene gang. Det skal nok sam-
menholdes med, at J.P.A. var fyldt 89
ir, og at det var ved at vxre sket med
den form for fotografisk udstyr, som
han stod for.
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Hoffotografen dsde i 1931,, og deref-
ter har J.P.A. ibenbart ment selv at
skulle markedsfsre sig, selv om ind-
levering af eventuelle ordrer fortsat
kunne ske til Elfelt-firmaet i Oster-

gade.

:!.
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At der var arbeide til ham, ogsi i den-
ne hoje alder, viser en lille brevveks-
ling med et par kunder - larerne
Nielsen og Vest:

Nellerad d. 7 Marts 1934

Gode Hr. Lerer Nielsen

Da jeg i Dag ailde tage fat paa
Arbejdet, aiste det sig, at der ikke kan
bruges storre Plader end 9x12 C/m.

Jeg ail foreslaa dem, at ai lazser 3
Aluminiums Kassetter, bn er jo for lidt
dt gdd ud med.

Disse kan laves for 8 Kr. haortil
kommer Bagrammen med Viserskiae.

Var det ikke mulig, at de kunde
ulejlige dem ber ben saa som pdd
Sandag ?

Med Agtelse
l.P.Andersen

:i

Sagen med lrrer Nielsen dreiede sig
om at fi fremstillet et nyt bagstykke
til et Kodak kamera (4), si der kunne
anvendes plader. Bagstykke og plade-
kassetter kunne ksbes fardige til det
pigeldende kamera. Men Nielsen har
ibenbart foretrukket atfi det lavet
hos den dygtige snedker.

Lxrer Nielsens kamera eksisterer endnu. Her
ses udstyret fotograferet i 1977 pA lokalarki-
vet i Helsinge.

6 1
Foto: S.Lovstad

Til en anden kunde skriver J.P.A.:

Nellersd D: 10/4 1934

Hr. Lerer P. Vest:
Aparatet er nu i Stand, men jeg kan

ikke fd Lukkeren til at oirke paa rette
Maade, saaledes, at jeg faar ordnet
Indstillingen pda rette Maade. Disse
Lukkere er min Skrek.

Med Agtelse
l.P.Andersen

:r

Denne sidste bemerkning siger tyde-
ligt noget om, at finmekaniker var
han ikke. Det moderne forfinede foto-
udstyr var ikke lige ham.
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Noter:

1) Danmarks Fotomuseum har bl.a. et kamera
konstrueret af B. Msller. Der er tale om en pro-
totype fremstillet af den tyske kamerafabrik
KRECKER & EHRENTRAUT, Giirlitz. Ber-
tel Msller har udtaget tysk patent pi kamera-
et i  1895/96.

2) Der har sammen med kontrakt og breve ve-
ret en tegning. Denne gik irnidlertid tabt i for-
bindelse med oprydning efter Msllers enke i
1969. Kontrakt og breve blev bevaret, og findes
nu pi Danmarks Fotomuseum.

3) Davrrende biografd ir ektsr M.N.Topp,
Odense, arbejdede omkring 1907 phkonstruk-
tion af udstyr til fremvisning af stereoskopiske
film. Omtalt i FREMs irbog f . irgang 1908-
1909 s.266-268, samt i datteren Kylle Topp's
bog "Dengang i Odense" (1981).
Ogsi andre danskere arbejdede med lignende
tanker. I Elfelts scrapbog findes et klip fra Na-
tionaltidende 20/6 1914, hvor der beretres om
to unge ingeniorer Trane og Schepeler hos
Nordisk Elektrisk Apparatfabrik, der havde
udviklet et apparat til produktion af stereosko-
piske film. En provefilm har veret pressen med
medvirken fra bl.a. hoffotograf Peter Elfelt.

4) No. 4 Cxtridge Kodak format 4x5 in.
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Hugo
Matthiessens
kamera og hans
danmarks-
fotografter

Jens Vellev

Da historikeren og museumsmanden Hugo Matt-
hiessen (188I-I957) et par ir far pensionsalderen
forlod sit inspektsrembede pi Nationalmuseet for

helt at hellige sig sin skribentvirksomhed, beslutte-
de hans kolleger at fejre ham med et vrldigt gilde.
En liile sangbog blev "Ved Godhed befordret i
Trykken af det Gyldendalske Officin i Kla-
reboderne", oB den 18. december 1949 blev versene
om "Mester Hugo" for forste gang - pi melodien
"Marken er mejet" - sunget af medarbejderne ved
museets 2. afdeling. Det sidste vers lyder:

Nu si ' r han Stop - vore Ojne er vaade-
Hugo bli'er Emeritus og kast er af" sit Aag.
Topograh paa en helt anden Maade
drev Han ved at finde Vej til hver en Hjertekrog.
:/: Paa Hans Epitaf,
som her tegnes af,
lrses:

Pi den lille festlige tegning udfo rt af inspektorkol-
legaen arkitekt Aage Roussel ser vi overst mesteren
selv med den uundvarlige bowlerhat. Under
teksten ses en galge, der skal henvise til "Boddel og
Galgefugl", hans farste bog fra 1910. Ved siderne
stir to engle med stok og kamera. Og hermed mi
man sige, at hans virke var prxcist karakteriseret:
han skrev mange bageq han vandrede pe vejene
mellem vore middelalderlige kobstader, og han
fotograferede.
Og alt det opregnede farte til fremragende resul-

Museumsinspektor Hugo Matthiessen fotograferer med sit
Nellersd-kamera. En optagelse fra 6. august 1949.

Foto: Harald Langberg

T1E5TER HU GO
A L L E  T I D E  R S

TOPO G RAF
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tater. Bogerne er i dag ropografiske klassikere, som optagelseaf Hugo Matthiessen med sit kamera.
ofte tog udgangspunkt i vandringerne. Her skal
blot henvises til hovedvarket "Flrervejen" der ud-
kom I 1930 med mange senere oplag.
At han ogsi var en fremragende fotograf er min-
dre kendt, men det rides der bod pA i disse ir.
Hans mange topografiske optagels er fra de danske
kobstader, fra vejene ogfra herregirdene er ved at
blive offentliggjon i bogserien "Flugo Matthiessens

Pi Nationalmuseets fjernlager i Arholm blev det slidte og ydmyge
kamera "genfundet" uden objektiv og brugernavn. Der skulle dog vise
sig at vere det J.P.A. kamera som er anvendt flittigst.

Danmark". Udgiver er det lille kulturhistoriske
forlag Hikuin med adresse pi Moesgird, nogle
kilometer syd for Arhus.
Til nu er udkommet boger med optagelser fra
Viborg (1987), Aalborg (1987), Grenaa og omegn
(1990), Odense (1991)og Kage (1993).
En introduktion til bide forfatterskab og fotogra-
fering er ogsi udkommet: "Flugo Matthiessens kul-
turhistorie" (1989) ved Anders Linde-Laursen.
Flere bind er under forberedelse. Ja - hvis det lyk-
kes at fi bare optagelserne fra kobstederne offent-
liggjort, vil serien blive pi mere end 50 bind. For
den fotograferende museumsmand var uhyre flit-
tig. I lO-iret 191.3-1922 oprog han i sit projekt
"Kobstadfotografering" billeder i stort set alle lan-
dets kobstader. I nogle blev det til nxr 2OO opta-
gelser, i andre mellem 50 og 100, i nogle fi blev det
lidt ferre.
I irene efter fortsatte kobstadfotograferingen med
mindre kraft og mere uofficielt. Men nu blev der
tid til vej- og landskabsbilleder, oB lidt senere - i
I930'erne og 40'erne - til herregirdsoptagelser.
Fra en tur 6. august 1949 til herregirden \fil-
liamsborg ved Vejle foreligger der en sjalden

Og hvilket kam era !
I forbindelse med udarbejdelsen af Viborgbogen
blev Hugo Matthiessens kamera eftersogr pi Na-
tionalmuseet - i farste omgan g forgrves. Men da
inspektorkollegaen Harald Langberg meldte sig
med sit billede, faldt sagen pi plads. Nu kunne Sig-
fred Lavstad med er akryk i hinden hurtigt
meddele, at kam eraet var fundet frem i National-
museets fjernlager. Det var, som de mange beva-
rede negativer havde visr, beregner ril plader med
milene t2x|6Vz cm - svarende til 43/+x6Vz tomme.
Og konstruktsren afslorede sig hunigt med det
indstemplede JPA og nummerer 290. Vi formoder
der er eksponeret ca. 1O.OOO plader rned apparatet.
Et xgte Nellerod-produkt !

Her slutter vores sikre viden om kameraets rldste
historie. Vi har til nu ikke fundet frem til af hvem
og hvornir, kam eraet blev kabt til Nationalmuse-
et. Det er dog overvejende sansynligt, at det er
ksbt hos hoffotograf Peter Elfelt, der havde for-
handling af Andersens kameraer, og vi kan forestil-
le os, at Hugo Matthiessen selv har vxtet medvir-
kende til kobet. Det kan da vx,re sket i perioden
op til de f.arste kobstadoptagelser fra Holbrek og
Skelsko r i 1913. Aret efter blev der fotogr"fe..t i
seks nye byer, og I9I5 i ti. Efter disse indledende
kampagner kan kameraet have tra.ngl til en over-
haling. I hvert fald ser vi i Nationalmuseers jour-
nalprotokol, at der 23. oktober t9I5 er skrever:
"Til Mekaniker J.P. Andersen, Nelle rsd. Ansker
et Fotograhapparat istandsar". Og de korte stikord
fortsetter; "25/ 10: Fra A: Ja. 27/lO: Sendt A. Ap-
par. II/I1: Til A. om en Endring. 1,3/lL: Fra A.
om do. 22/1,1: A. sender App. 24/1.1: Sendt A. 14
Kr. 6/1,: A. sender endnu et istands. App. 7/I:
Sendt 16 Kr.". Vi kan selvfalgelig ikke vide, om de
her omtalte kam eraer er Nelle rodprodukter eller
om et af dem er identisk med det, som Hugo
Matthiessen benyttede. Men vi ser, at National-
museet havde kontakt med den dygtige snedker.
Og mon ikke den snurrige og perrentlige Hugo
Matthiessen har fundet sig godt tilpas i selskab
med den lige si srrprcgede hindvarker.
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Kendte Jens Poul
Andersen "Nellercd-
kameraer" og kino-
udstyr m.v. (rss4)

Sigfred Lsvstad

Yedrsrende "I" eller 'J" indhug-
ning pi navneplader: Jens Poul
Andersen har haft to srt typer
til indhugning. Det mindste set
lrar ibenbart ikke haft et 'J" - i
stedet har J.P.A. brugt et "I".
De indhuggede initialer i trt, er
uden punktumer: JPA. Men vi
har her valgt at skrive: J.P.A.

Tre kameraer og en kinofrem-
viser uden nummer er beskrevet
pi side l7og 20.

To af de tidlige J.P.A. kameraer fra tiden
farhanbegyndte at nummerere dem.

Nr. 97 Rejsekamera med
kipbar front og hrngslet
bagplade samt
fokusering
format: 26x31 cm

Nr.

Nr.

optik: ingen
beslag: messing
navnepl. :'J.P.Andersen,
No: 97"
Navnet graveret med
skriveskrift - hidtil
eneste sted dette er set
eier: Danmarks
Fotomuseum

104 Reisekamera med
optisk brnk
format: 18x24 cm
optik: ?
beslag: messing
kantnr.: 'T.P.A. 104"
eier: privat

ll4 Reisekamera med
optisk brnk
format 18x24 cm
optik ?
beslag: messing
kantnr.: 'J.P.A. ll4"
eier: privat

ll9 Reisekamera med
hrngslet bagplade samt
fokusering
format 26x31 cm
optik ?
beslag: messing
navnepl. :'J.P.Andersen,
Nellerod, N. 119"
bruger: Fotograf Hein-
rich Tiinnies, Aalborg
eier: De historiske Arki-
ver, Lokalhistorisk
Arkiv for Alborg Kom-
mune
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Nr.

Nr.

120 Reisekamera rned
kipbar front og hrngslet
bagplade samt
fokusering
format: 26x31 cm
optik: Voigtldnder &
Sohn, Braunschweig
Portrxt-Euryscop III 35
cm 1:4,5, No. 107936
beslag: messing
navnepl. : J.P.Andersen,
Nellersd, N. 120"
eier: Danmarks Fotomu-
seum

129 Hindkamera,
special opbygning med 2
klapper der holder det
ibnede kamera
format.: 8x10 cm
optik: ?
beslag: messing
kantnr.: 'T.P.A. 129"
ejer: privat

Nr. 135 Reisekamera med
optisk brnk
format: l2xl6Yz crn
optik: Aplanat
beslag: messing
kantnr.: 'I.P.A. 135"
eier: Nationalmuseet
deponeret: Danmarks
Tekniske Museum

Nr. 140 Atelier (el.salon)
kamera pi kraftigt stativ
format 24x24 cm
optik: E. Suter, Basel
Rapid Portrrt Lens No.5
F.3,75 No. 31445
jalousilukker

beslag: messing
navnepl. : J.P.Andersen,
Nellersd, N. 140, 1890"
ejer: Nationalmuseet
deponeret: Danmarks
Fotomuseum



Nr. 153 Rejsekamera med
optisk brnk
format: 13x18/18x24 cm
optik: Aplanat,
K.Fritsch,'$/ien, F 8
roterende of eblikslukker
beslag: messing
navnepl.:'J.P.Andersen,
N.  153"
med JPA-stativ der har
samme nr. som
kameraet.
eier: privat

Nr. 156 Rejsekamera med
optisk brnk
format: 18x24 cm
optik: ?
beslag: messing
navnepl.: "I.P.Andersen,
N.  156"
eier: Norsk Museum for
Fotografi - Preus Foto-
museum, Florten, Norge

Nr. 161 Reisekamera med
kipbar front og hrngslet
bagplade samt
fokusering
formae 26x31 cm
optik: ?
beslag: messing
navnepl.:'J.P.Andersen,
Nellersd, N. 161"
eier: privat

Nr. 163 Stereokamera
2 klapper holder det
ibnede kamera
format: llxlZ cm
optik: messingindfattet
uden navn og nr.
kantnr.:'I.P. Andersen
163" (Efternavnet er ind-
hugget i kanten - ikke blot
initialerne. Ikke set andre
steder)
ejer: Nationalmuseet
deponeret: Danmarks
Tekniske Museum

Nr. 172 Los bagramme
13x18 cm
beslag: messing
navnepl.:
"I.P.Andersen", N: 172"
eier: privat

Nr. 195 Reisekamera med
optisk bank
format 18x24 cm
optik: ?
beslag: messing
navnepl: "I.P.Andersen,
N.  195"
ejer: Den Gamle By,
Arhus

Nr. 196 Reisekamera med
optisk benk
format: 13x18 cm
med hengslet bagplade
optik: Goerz Serie III
No.5, F:7,7/ 270 mm
No. 28703
beslag: messing
navnepl.: "I.P.Andersen,
N.  196"
bruger: Peter Elfelt
eier: privat

Nr. 203 Stereokamera med
hrngslet forplade
format: llxlZcm
optik: ?
beslag: messing
navnepl. /kantnr.z ?
eier: Danmarks Tekniske
Museum

Nr. 204 Rejsekamera med
hrngslet forplade
format: l2x16r/z cm
optik: mangler - men
forberedt til stereooptik

ialousilukker indbygget i
obiektivbrxt
beslag: messing
Danmarks Tekniske
Museum (brrndt ved
magasinbranden i iuni
re78)

Nr. 206 Rejsekamera
Bruger: Statens Museum
for Kunst
format: 18x24 cm
Iflg. kartotekskortet
modtaget pi Danmarks
Tekniske Museum d.4/5
1966 (brrndt 1,975)

Nr. 210 Rejsekamera med
optisk benk
format 13x18 cm
optik: Goerz Rapid-
'Veit-vinkel-Lynkeskop

Serie E No.1 No.58048
beslag: messing
navnepl.: "I.P.Andersen
N . 2 1 0 "
eier: privat

Nr. 212 Stereokamera med
saksekonstruktion
(uden bundplade el.
optisk benk)
format: llxl7cm
optik: messingindfattet
uden navn og nurnmer
beslag: messing
kantnr.: J.P.A. 212"
bruger: Dr. Mundt
ejer: Y xrlase Egnsmuse-
um

Nr. 214 Rejsekamera med
optisk bank
format l3xl8/18x24 cm
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optik: Messingindfattet
uden navn og nummer
Irisholder til optik
beslag: aluminium
navnepl. : "I.P.Andersen,
N. 214"
eier: privat

Nr. 217 Bagramme til
13x18 cm, pi plade
tilhsrende et 18x24 cm
kamerabeslag: alumini-
um
navnepl. : "I.P.Andersen,
N.  217"
bruger: Peter Elfelt
eier: Nationalmuseet
deponeret: Danmarks
Fotomuseum

Nr. 218 Stereokamera med
knekled-udtrrk
format 1lxl7 cm
optik: uden navn og
nummer
lukker: J.P.A.'s egen
konstruktion
rotations-hulbkndere
separatfokusering med
front
beslag: messing
kantnr.: 'J.P.A. 218"
eier: privat

Nr. 221 Rejsekamera med
optisk bank
format: 13x18 cm
optik: E.Suter, Basel

,Aplanat A.No.l
No.18.292
hangslet bagplade
beslag: messing
navnepl.: "I.P.Andersen,
N . 2 2 1 "
eier: privat

Nr. 225 Reisekamera med
kipbar front og hangslet
bagplade samt
fokusering
format 26x3lcm
optik: Goerz Dobb. Ana-

stigmat No. 8 Serie III F.
48o mm No. 25.934
beslag: messing

ialousilukker indbygget i
obiektivbr*tet
navnepl.: "I.P.Andersen,
N. 225"
eier: Nationalmuseet

Nr. 228 Kamera i kasseform
(uden brlg)
fornrat l2xl6r/z cm
optik: mangler

ialousilukker indbygget
Kameraet er sortlakeret
(eneste kendte med
denne finish)
kantnr.: 'J.P.A. 228"
ejer: Danmarks Fotomu-
seum

Nr. 230 Stereokamera med
hangslet forplade
format llxl7 crn
optik: uden navn
skydeblende
beslag: aluminium
radbr.lg / hindrem
lukker: J.P.A.'s egen
konstruktion
kantnr.: " J.P.A. 230"
eier: Nordsjallandsk
Folkemuseum

Nr. 232 Reisekamera med
hengslet forplade
format l2xl6r/z cm
optik:2stk. ?(stereo)
jalousilukker i obiektiv-
brxt
beslag: messing
los spejlssger
kantnr.: "I.P.A. 232"
(Kameraet ledsaget af. et
brev der dokumenterer,
at det er fremstillet 1398)
bruger: cand. polit.
C.Hirtzsprungr Ksben-
havn
eier: privat

Nr. 233 Reisekamera med
optisk bank
format: 13x18/18x24 crn
optik: Carl Zeiss, Jena,
Anastigmatlinse F.
285 mm No. 4o223

ialousilukker i obfektiv-
brxtet
beslag: aluminium
navnepl.: "I.P.Andersen
N. 233"
bruger: Carlsberg's labo-
ratorier
Danmarks Tekniske Mu-
seum (modt. l8/lo 1960 -

brendt t97g)

Nr. 234 Reisekamera med
optisk bank
format 13x18/18x24crn
optik: ingen
jalousilukker i obiektiv-
brxtet med irisholder til
objektiv
beslag: aluminium
navnepl.: "I.P.Andersen
N. 234"
bruger: Peter Elfelt
eier: Nationalmuseet
deponeret: Danmarks
Fotomuseum

Nr. 235 Panoramakamera
360"
format: 24,5 cm rullefilm
optik: ingen
flere dele mangler, bl.a.
drejeanordning
beslag: messing
kantnr.: 'J.P.A. 235"
bruger: Peter Elfelt
eier: Nationalmuseet
deponeret: Danmarks
Fotomuseum

Nr. 252 Kinooptager
format: 35 mm kinofilm
optik: ingen
beslag: messing
kantnr. 'I.P.A. 252"
bruger: Peter og Karl
Elfelt, Ksbenhavn
eier: Nationalmuseet
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deponeret: Det Danske
Filmmuseum

Bemrrkz 2 meget forskellige
kameraer er forsynet
med samme nummer !

Nr. 252 Rejsekamera med
hrngslet forplade
format l2xl6L/z cm
optik: 1 stk.Carl Zeiss,

Jena, Protarlinse F.
285 mm no. 40385, samt
2 stk. Zeiss Anastigmat
nr.35632 / 35.637
(stereo-optik)
Hidtil eneste J.P.A. ka-
mera med 3 obiektiver
pi samme obiektivbret
jalousilukker indbygget i
obiektivbretet
beslag: messing
kantnr.: 'I.P.A. 252'
Danmarks Tekniske Mu-
seum (brrndt t97B)

Nr. 253 Rejsekamera med
hangslet forplade
forrnat: 13x18 cm
optik: ?
kassette til 13 cm bred
rullefilm
beslag: messing
kantnr: 'I.P.A. 253"
Danmarks Tekniske Mu-
seum (brandt 1978)

Nr. 256 Hind- og stativ-
kamera med optisk brnk
format: 9xl2 cm
optik: E.Suter, Basel
Rapid Portrtt Lens No.l
No. 21.924
indbygget ialousilukker
beslag: messing

navnepl. i aluminium:
"I.P.Andersen, N: 256"
bruger: redaktsr Bertel
Moller, Kolding
eier: Danmarks Foto-
museum

Nr. 262 Filmfremviser
format: 35 mm kinofilm
Kan ksre med sivel
Lumilre- som Edison
perforering.Tydelig
efterligning af brdr.
Lumilre's "Cinemato-
graph" fra 1895, konstru-
eret af. Carpentier
optik: mangler
beslag, hiul m.m.: mes-
sing
kantnr.:'T.P.A. 262"
eier: Nationalmuseet
deponeret: Danmarks
Fotomuseum

Nr. 265 Reisekamera /
stereo
format: 13x18 cm
optik: Carl Zeiss Protar
l :9 /  12 cm
beslag: messing
kantnr.: 'T.P.A. 265"
eier: privat

Nr. 266 Reisekamera med
hrngslet forplade
format l2xl6r/z cm
optik: messingindfattet
uden navn eller nr.
beslag: messing
kantnr.: 'I.P.A. 266"
ejer: Nationalmuseet
deponeret: Danmarks
Tekniske Museum
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Nr. 272 Filmfremviser
format: 35 mm kinofilm
(stort set identisk med
nr. 262)
kantnr.: 'J.P.A. 272"
eier: Nationalmuseet

Nr. 273 Reisekamera med
hrngslet forplade
format: l2xl6r/z cm
optik: stereooptik med
skiveblandere
optik: Hermagis, Paris
nr. 30.298
optik: E.Suter, Basel,
incl. objektivsrt

ialousiluhker indbygget i
obiektivbr*tet
beslag: messing
kantnr.: 'J.P.A. 273"
eier: Danmarks Fotomu-
seum

Nr. 275 Atelier (el. salon)
kamera pi kraftigt stativ
format 24x24 cm
optik: Voigtlinder Uni-
versal Heliar 1:4,5/42 cm
beslag: messing
navnepl.:'J.P.Andersen,
Nellerod, N. 275, 1904"
(nrsten identisk med
atelierkamera nr. 140)
bruger: Peter Elfelt



eier: Danmarks Tekniske
Museum

Nr. 277 Pladekamera i kas-
seform (uden balg)
format: 9x12 cm
optik: meniskus linse i
messingindfatning
beslag: messing
kantnr.: 'T.P.A. 277"
eier: privat

Nr. 280 Kinooptager
forma* 35 mm kinofilm
optik: mangler (tomt
messingrsr sidder
tilbage)
matskivesoger med
masker for 3
brrndvidder
50-80 og 110 mm
beslag: messing
navnepl.:'J.P.Andersen
N. 290"
brugere:
Peter og Karl Elfelt
eier: Nationalmuseet
deponeret Danmarks
Tekniske Museum

Nr. 281 Reisekamera med
optisk bank
format 18x24 cm

kun med bagstykke til
l2x16r/z crn
optik: mangler
ialousilukker i obiektiv-
brr;t
beslag: messing
kantnr.: 'T.P.A. 281 7"

(z-tallets betydning er
ukendt, ikke set andre
steder)
eier: privat

Nr. 282 Stereokamera i
speciel opbygning
format: llxlZ cm
optik/lukker: Der er be-
nyttet fronten af et
"Stereo Kodak Model 1"
med en "Ball Bearing"
lukker (seneste patent
ang. "7 ian.l913"), og
Kodak Anastigmat l:7,7
(miske pisat senere)
beslag: messing
kantnr.: 'T.P.A. 282"
eier: privat

Nr. 290 Reisekamera, med
hrngslet forplade
format l2xl6L/zcm
optik: E.Suter,Basel nr.
11.515 + obiektivsrt i
rske, (ekstra obfektiv
mangler)
beslag: messing
kantnr.: 'I.P.A. 290"
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bruger:
museumsinspektor
Hugo Matthiessen
eier: Nationalmuseet
deponeret: Danmarks
Fotomuseum

Nr. 291 Forlengertubus
format 9xl2 crn
beslag: messing
navnepl.: 'J.P.A. 291"
Uklart til hvilket kamera
dette er fremstillet, kor-
teste langde: ca.24 crn
stsrste kngde: ca. 40
cm. Det mi formodes, at
tilhsrende kamerahar
samme nummer
eier: Danmarks Fotomu-
seum

Nr. 292 Stereokamera med
hangslet forplade
format: llxlZ cm
optik: uden navn, mon-
teret i J.P.A.'s egen
lukker, meget lig nr. 230
forplade.: aluminium
med hindrem
beslag: messing
kantnr.: 'T.P.A. 292"
eier: privat



Nr. 296 Rejsekamera med
hengslet forplade
format: l2xl6r/z cm
optik: uden navn/ mes-
singindfatning med stik-
blrndere

ialousilukker i obiektiv-
bretet
beslag: messing, meter-
skala indgraveret pi alu-
miniumsplade.
navnepl.: "I.P.Andersen,
N. 296"
grcrn balg med rsde
hiarner
eier: Nordsirllandsk
Folkemuseum

Nr. 303 Rejsekamera med
hengslet forplade
format: l2xl6r/z cm
optik: GoerzCelor
l :4 ,5/  18 cm
Serie I B no.167210

ialousilukker indbygget
kantnr. :'J.P.A. 303"
eier: privat

Nr. 304 Stereokamera
formafi 11x17 cm
optik: ?
kantnr.: ?
eier: Danmarks Tekniske
Museum (brandt 1978)

Nr. 305 Smibilledkamera,
kasseform
format: 31x60 mm pi
uperforerel 35 mm film
optik: mangler
beslag: messing
lukker: J.P.A.-konstruk-
tion
kantnr.: 'J.P.A. 305"
bruger: reiseiournalist
Holger Rosenberg
eier: Nationalmuseet
deponeret: Danmarks
Fotomuseum

Nr. 309 Stereokamera med
saksekonstruktion

format llxl7 cm
optik: uden navn, mon-
teret bag lukker
hulbhndere pi skyder
lukker: J.P.A.'s egen
konstruktion
los specialfod med stativ-
gevind
beslag: aluminium
kantnr.: 'T.P.A. 309"
eier: privat

Nr. 310 Stativkamera, med
hengslet forplade
format: 9xl2 cm
optik: ingen
beslag: ?
kantnr., eller navnepl ?
eier: Nationalmuseet
deponeret: Danmarks
Tekniske Museum

Nr. 3tl Smibilledkamera,
kasseform
format: 24 x 6o mm pi
perforeref 35 mm kino-
film
optik: 2 plankonvekse
linser, symmetrisk sam-
mensat, messingindfat-
ning uden navn
(Denne optik er ifalge
breweksling mellem Elfelt
og J.P.Andersen sammen-
sat af J.P.A.selv)
bkndeangivelser: l/5
r /8 r / r0 r / rs
lukker: J.P.A.'s egen
guillotinekonstruktion
fast tid pi ca.l/100 sek.
beslag: messing
kantnr.: 'J.P.A. 31 1"
bruger: Lxge Holger
Borge, Helsinge
eien Danmarks Fotomu-
seum
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Nr. 313 Smibilledkamera,
kasseform
format 31x60 mm pi
uperforeret 35 mm film
optik: Carl Zeiss Jena,
Tessar l: 6,3 / 65 mrn
Nr. 403090 (fremstiller
re20)
lukker: Compur, l-l/ 300
sek.
beslag: messing
kantnr.: 'J.P.A. 313"
bruger: reisejournalist
Holger Rosenberg
Danmarks Tekniske Mu-
seum (indgiet 5/7 1960 -
brandt t97g)

Nr. 315 Reisekamera med
hrngslet forplade
format: l2xl6r/z cm
optik: ?
beslag: messing
hderstrop til venstre
hind
kantnr.: 'J.P.A. 315"
bruger: Peter Elfelt
eier:privat



Nr. 317 Reisekamera med
hrngslet forplade
format l2xl61/z cm
optik: stereo uden navn
skiveblandere, ialousi-
lukker i obiektivbrxtet
beslag: messing
kantnr.: 'T.P.A. 317"
eier: privat

Bemrrk: 2 meget forskellige
kameraer er forsynet
med samme nummer !

Nr. 317 Smibilledkamera,
kasseform
format: 31x60 mm pi
uperforerel 35 mm film
optik: enkel obiektiv i
messingindfatning uden
navn
lukker: J.P.A.'s egen
guillotinekonstruktion
skydeblande, med
folgende angivelser: l/5
r /8  r / r0  r /1s
beslag: messing
kantnr.: 'T.P.A. 317"
eier: Nationalmuseet
deponeret: Danmarks
Tekniske Museum

Nr. 318 Reisekamera med
optisk benk
format: 18x24 cm
optik: Carl Zeiss Goerz
Dagor 126,8/21 cm
Nr .915555
beslag: messing
kantnr.: 'J.P.A. 318"
bruger: Peter Elfelt,
Ksbenhavn
eier: Danmarks Tekniske
Museum

Nr. 319 Stereokamera med
hrngslet forplade
format 7lxl7 cm
optik: monteret i J.P.A.-
lukker
skydeblrnde med v&,r-
diangivelser: l/ 10 l/ 12

1/24
beslag: messing
belg: gran
kantnr.: 'I.P.A. 319'
eier: Nordsirllandsk Fol-
kemuseum

Nr. 320 Stereokamera, med
hungslet forplade
format llxlZ crn
optik: Roia v. Emil
Busch, Rathenow
Detektiv Aplanat No. 2,A.
F:6, alt i trekasse med
kassetter
Pi kartotekskortet er an-
givet, at det var det
sidste kamera Jens Poul
Andersen fremstillede.
Aret angivet til1920.
Dette har endnu ikke
kunnet bekreftes. Men
der er ikke hidtil fundet
kameraer med haiere
nummer !
Danmarks Tekniske Mu-
seum (indgiet 12/10
1966 - brandt 1978)

Opsamling:

Nr. 297 Reisekamera
med optisk brnk
format: 18x24 cm
samt 13x18 cm
optik: Dobb. Rigonar
F.6,3/210 mm Rich.
Knoll, Leipzig nr. 9231
kantnr./navnepl. ?
eier: privat
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Her kan noteres nyopdukkede J.P.A.
kameraer. Listen afsluttet 11 oktober 1994.



Samlet oversigt (1ee4) :
J.P.A. "Nel le rod"-  kameraer ,  k inoudstyr  m.v .

l l l us t ra t ion
uden nr .  S tereokamera
uden nr .  S tereokamera
uden nr .  S tereokamera
uden nr .  K ino f remv iser

97  Re jsekamera
104 Re jsekamera
1 1 4  R e j s e k a m e r a
1  1 9  R e j s e k a m e r a
120 Re jsekamera
1 2 9  H S n d k a m e r a
1 3 5  R e j s e k a m e r a
140 Ate l ie rkamera
1 5 3  R e j s e k a m e r a

1 5 6  R e j s e k a m e r a
1 61  Re jsekamera
1 6 3  S t e r e o k a m e r a
1 7 2  L o s  b a g r a m m e
1 9 5  R e j s e k a m e r a
1 9 6  R e j s e k a m e r a
2O3 Stereokamera
2O4 Rejsekamera
2OO Rejsekamera
21O Re jsekamera
2 1 2  S t e r e o k a m e r a
2 1 4  R e j s e k a m e r a

2 1 7  L o s  b a g r a m m e
218 Stereokamera
221 Re jsekamera
225 Re jsekamera
228 Kassekam.  u /be ig
23O Stereokamera
232 Re jsekamera
233 Rejsekamera

234 Rejsekamera

235 Panorama 360o
2 5 2  K i n o o p t a g e r
252 Re jsekamera
253 Rejsekamera
256 H6nd-  og  s ta t i vk .
262 K inogeng iver
265 Rejsekamera
266 Rejsekamera
2 7  2  K i n o g e n g i v e r
273 Re jsekamera
2 7 5  A t e l i e r k a m e r a
2 7 7  K a s s e k a m .  u / b e l g
28O Kinooptager
281 Rejsekamera
282 Stereokamera
29O Rejsekamera
291 For langer tubus

9x1  B  cm
1 1 x 1 7 c m
1 2 x 1 6 T ,  c m
35 mm f i lm

26x31  cm
18x24 cm
18x24 cm
26x31  cm
26x31  cm

B x 1  O  c m
1 2x1 6T, cm
24x24 cm
1 3 x 1 8  o g
18x24 cm
18x24 cm
26x31 cm
1  1 x 1  7  c m
1 3 x 1 8  c m
18x24 cm
1 3 x 1 8  c m
1  1 x 1 7  c m
1 2x1 6Tz cm
18x24 cm
1 3 x 1 8  c m
1 1 x i 7  c m
1 3 x 1 8  o g
18x24 cm
1 3 x 1 8  c m
1 1 x 1 7  c m
1 3 x 1 8  c m
26x31  cm
1 2 x 1 6 T z  c m
1 1 x 1 7 c m
1 2x1 6Y, cm
1 3 x 1 B o g
1 8x24 cm
1 3 x 1 8  o g
18x24 cm
24,5  cm f i lm
35  mm f i lm
1 2 x 1 6 Y z  c m
1 3 x 1 8  c m

9 x 1  2  c m
3 5  m m  f i l m
1 3 x 1 8  c m
1 2 x 1 6 T z  c m
3 5  m m  f i l m
1 2x1 6Tz cm
24x24 cm

9x1  2  cm
35 mm f i lm
18x24 cm
1 1 x 1 7 c m
1 2x1 6Tz cm

9x1  2  cm

x s/h
x s/h
x F
x F

x s/h

x F
x F

x F

x F

s / h +  F

x F

x F
x s/h

x F
x F
x F

x F
s / h +  F

x s/h

x F
x F

x s/h
x F
x s/h
x s/h

s / h +  F

7 l

2 9 2  S t e r e o k a m e r a  1  1 x l  7  c m
296 Rejsekamera 12x167, cm x F
2 9 7  R e j s e k a m e r a  1 3 x 1 8  o g

18x24 cm
3 0 3  R e j s e k a m e r a  1 2 x 1 6 T z  c m
3 0 4  S t e r e o k a m e r a  1  1 x 1  7  c m
3 0 5  S m 6 b i l l e d k a m e r a  3 5  m m  u p e r f  . f i l m  x  F
3 0 9  S t e r e o k a m e r a  1  1 x 1  7  c m  x  F
3 1  O  S t a t i v k a m e r a  9 x 1  2  c m
3 1 1  S m 6 b i l l e d k a m e r a  3 5  m m  k i n o f i l m  x  F
3 1 3  S m 6 b i l l e d k a m e r a  3 5  m m  u p e r f  . f i l m  x  F
3 1 5  R e j s e k a m e r a  1 2 x 1 6 T z  c m
317 Re jsekamera  12x16% cm
3 1 7  S m S b i l l e d k a m e r a  3 5  m m  u p e r f  . f i l m  x  s / h
3 1 8  R e j s e k a m e r a  1 8 x 2 4  c m
3 1 9  S t e r e o k a m e r a  1 1 x 1 7 c m  x F
3 2 O  S t e r e o k a m e r a  1  1 x 1 7  c m  x  F

Kamera formater :

B x l O  c m  1  s t k .
9x12 3

1 1 x 1 7  1  3
12x16% 1 3
1 3 x 1 8  5
18x24 7

1 3x1 8 -18x24 5
2 6 x 3 1  5

Kinooptagere 2
K inogeng ive re  3
Panorama 360o 1
Ate l ierkameraer  2
35  mm kameraer  4
For langer tubus 1
Lose bagrammer 2

67  s tk .

J .P .A .  beny t te r  samme nummer  to  gange  -  ved  252  og  317 .
18x24 cm kameraer er  undert iden forsynet  med bagstykke t i l
13x18  cm fo rmate t .  S ta t i ve r  kan  have  samme nummerer ing  som
kameraet .  Lossalgsstat iver  har ikke nummer.  Dette gelder ogsS
stereobetragtere,  ru l lef i lm-kasset ter  m.v.

J .P .A .  ha r  beny t te t  t o  s to r re l se r  t ype r  t i l  i ndhugn ing .  De t  m inds te
se t  ha r  Sbenbar t  mang le t  e t  " J " ,  i de t  de r  b ruges  e t  "1 "  i s tede t .

T re  kameraer  og  en  k ino f remv ise r  e r  i kke  fo rsyne t  med  nummer .
Der  e r  he r  ta le  om t i d l i ge  kons t ruk t i one r .

V i  ha r  i kke  mange  ho ldepunk te r  fo r  hvo rn i r  de  enke l te  kameraer
e r  f rems t i l l e t .  I nd t i l  nu  e r  kun  fem t i dspunk te r  kend t .  De t  fo rs te
kamera  f rems t i l l e r  Jens  Pou l  Andersen  i  1  866 .  |  1890  lave r  han  n r .
140 .  Nr .  232  e r  f ra  1898  -  ev t .  S re t  ta r .  Og  i  1904  fe rd iggores
nr .2 l5  i f  o lge  ang ive lsen  p i  navnep laden .  Smib i l l edkameraerne  e r
i f a lge  ko r respondancen  me l lem J .P .Andersen ,  Pe te r  E l fe l t  og  Ho l -
g e r  R o s e n b e r g  b y g g e t  i  6 r e n e  1 9 1 7  t i l  1 9 2 4 .

S te reokameraer  e r  fo rmatang ive t  t i l  11x17  cm.  De t te  e r  en
uprec is  ang ive lse ,  i de t  d i sse  m3 l  kan  va r ie re .  Nog le  kasse t te r  kan
ikke  tage  lengere  p lader  end  16  e l l e r  1  6 / ,  cm.  P r i s l i s te r  f ra
Srhundredsk i f t e t  ang ive r  kun  fo rmate rne  B%x16  -  B%x17 ,  samt
9 x 1 8  c m .  M S s k e  h a r  m a n  t i l s k S r e t  p l a d e r n e  s e l v . 1  2 x 1 6 %  o g 1 3 x 1 B
cm er ogsi  brugt  som stereoformat.

Fo lgende  kameraer  b rend te  i  1978  p i  Danmarks  Tekn iske

Museum :  204-206-233-252-253-304-3 1 3-320.
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