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Forside: Naturprofessor Emile Reynauds Praxinoskop er det farste vellykkede forsag pd at skabe bevege-
lige animerede billeder - et skridt pd vej mod filmens opfindelse.



Tak for bidrag til Objektiv.

NORDISK FILM



Kinematografiens
udviklingshistorie
r og filmens fsdsel

Temanummer

Af Flemming Berendt

Computerudskrift : Niels-Ove Rolighed



De historiske informationer, som denne beretning bygger pir,
stammer fra boger, dokumenter og fotografier tilhsrende autor
suppleret af nedennrevnte institutioner og privatpersoner:

Det Danske Filmmuseum
Danmarks Tekniske Museum
Danmarks Fotomuseum
Det kgl. Biblioteks kort- og Billedsamling

Flemming Anholm
Janus Barfod
Hans Bonnesen
Cote Cuculiza
Leif Hammelev
Peter Haagen
Niels R. Jensen
Tune Laug

Sigfred Lsvstad
Uffe Lomholt Madsen
Bjarne Meldgird
Ib Monty
Andreas T. Msrch
Kurt Petersen
John Philipp
Mogens Svane

Filmhistorikerne har indtil dato kun villet acceptere begre-
bet film til at grelde episk skildring optaget pi en cellutoid-
strimmel. Denne skarpe akademiske adskillelse mellem stro-
boskopiske billedserier og den projicerede celluloidfilms frie
lrengde, bsr ikke vrere normgivende. Begrebet film bsr om-
fatte alle mekaniske og visuelle "levende" billeder, herunder
TV-mediet, video, disc, samt hvad fremtiden mitte bringe.
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Mindetavle pd 160 Wood House Lane i Leeds.

Den 28. december 1995 vil man pi Institut Lumi6re i Lyon og Mus6e
du Cin6ma i Paris fejre filmens 100-irs jubilreum - som den syvende
kunstart. Denne franske manifestering er dog udelukkende for dens
fsrste kommercielle fremfsrelse og ikke dens opfinder. Brsdrene Au-
gust og Louis Lumiire erklrerede da ogsfr umiddelbart efter prresen-
tationen i det parisiske blad L'Illustration, Journal Universal, at de
ikke var filmens opfindere, men dens t'fsdselshjrelpere". Kendsger-
ningen var, at de fsrste "levende" billeder allerede blev forevist 7 ir
tidligere af en anden franskmand i byen Leeds, England. Pi grund af
sin tragiske skrebne og omverdenens trang til at give reren til brsdre-
ne Lumiire, som var de fsrste til udnytte opfindelsen kommercielt, er
opfinderen og kinegrafkonstruktsren Louis-Aim6 Le Prince forblevet
en mere eller mindre ukendt person i filmhistorien.

Filmens ttopfindertt

Le Prince blev fodt 28. august 1842 i byen Metz.
Faderen var officersven med fotografiets opfinder
Louis Mand6 Daguerre. Det kunstneriske og tek-
nisk videnskabelige trjem var en god grobund for
den videbegrerlige og talentfulde Le Prince. Efter
endt skolegang begyndte han at lese kemi og
fysik i Leipzig, samtidig var han sterkt optaget
af maleri ph lertaj og metalplade. Den fotografi-
ske metode indgik i hans utallige eksperimenter,
som pi et tidspunkt skaffede ham mange bestil-
linger og serpregede kunstneriske opgaver. Det
blev ham en stor rlre at fremstille portretter af
dronning Victoria og William Gladstone pi guld-
belagte metalplader, disse blev i 1878 indemuret
i obelisken "Kleopatras Nil" pA Thames Embank-
ment i hjertet af London.

Den initiativrige og alsidige Le Prince havde pi
dette tidspunkt etableret et mekanisk vrerksted i
byen Leeds, n&rmere betegnet 160 Woodhouse
Lane, et hus som stadig eksisterer. Den succes-
fulde mekanikus og konstruktor havde 2. novem-
ber 1886 fiet udtaget amerikansk patent pi et
apparat til at frembringe "levende" billeder. Den
10. januar 1888 far han det fsrste "kinematogra-
fiske patent". Det gjaldt anvendelsen af gelatine-
film til projektion af "levende" billeder. I 6rene
forinden havde Le Prince udfort omfattende
forsog med at konstruere en filmoptager og pro-
jektor. I sommerhalvAret 1888 var den ferdig-
konstrueret, med malteserkors og objektiv, hvor-
efter han i oktober optog verdens forste "leven-
de" billeder (1). Filmmaterialet var amerikaneren
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Hannibal Goodwins (1822-1900), celluloidfilm,
patenteret 2. maj 1887.

De legendariske optagelser blev forevist i 1988,
hvor englrenderne fejrede filmens 100-irs jubilre-
um. Filmen blev optaget fra et butiksvindue i
hans hjemby, og viser bl.a. trafikken over en bro
i Leeds. Le Princes konstruktsr J.W. Longley
skrev i sin dagbog:

"Jeg var forblaffit over at se Billederne af he-
stetrulcne Sporvogne paa vej over Broen, og over
at der kom Rog op af en af Personernes pibe,,.

En ond skebne skulle imidlertid ramme denne
geniale opfinder. I august 1890 begav den sunde
og raske, samt okonomisk velstillede Le prince
sig pi en rejse, forst til broderen i Dijon. Der-
efter fortsatte han til Paris for at fA patenterne
gjort retsgyldige. Med sig havde han den fardig-
byggede optager og projektor, patenttegninger og
planer. Den i6. december steg han pi toget i
Dijon, hvorefter han forsvandt sporlost. Alle
politiets efterforskninger forblev resultatlsse.
Hukommelsestab eller udsat for et rovmord? Vi
ved det ikke!

Le Prince blev dog ikke helt glemt. 40 ir senere,
i 1930, blev der opsat en mindetavle pi huset
160 Woodhouse Lane, hvor byens magistrat
mindes den geniale opfinder i folgende ord:

Louis Aimd Augustin Le Prince
had a workship on this site, where he made

a one-lens Camera and with it photographed
- animated pictures -

Some were taken on Leeds Bridge in 1888.
He also made a projecting machine and thus
initiated the art of cinematography.

He was assisted by his son & by Joseph Whitley,
James WV Longley, Frederic Mason of Leeds.

This tablet was placed here by public subcription.

Fi lmens ttgenfodelse"

De bevegelige billeder fik derfor fsrst deres offi-
cielle fremforelse 7 5r senere af tre andre fransk-
mrend, Antonie Lumidre og brodrene August og
Louis Lumidre. Filmen blev for fsrste gang
fremvist mod betaling lardag den 28. december
1895 i den nyindrettede biograf Cin6matographe
Lumidre. Her kunne fotografen Cl6ment Maurice,
pi brodrene Auguste og Louis Lumidres vegne,
byde velkommen i Grand Caf6s Salon Indien pA
14, Boulevard des Capucines i Paris. pi en veg i
det hotel, som i dag findes pA stedet, har byens
magistrat opsat en beskeden marmortavle:

" Her fandt ved hjelp af Cindm.atografen
de for s t e offe nt I i ge fr e mv i s nin ge r
af levende billeder sted'.
Filmens endelige og succesfulde presentation var
kulminationen pA utallige personers opfindsomme
og ihrerdige bestrebelser pA at levendegsre deres
billeddromme. Det er denne kinematografiens ud-
viklinsshistorie som her skal fortrelles.
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Prrehistorie

Med markerod jordfarve blev vildsvinejagten foreviget, ikke blot i
Altamiragrotten, men overalt i middelhwsomrddet.

,2'

Begyndelsen

Fra tidernes morgen har mennesket snsket at
fastholde og videregive dets handlinger. Bevre-
gelse, mimik, gestus og dans har veret dets ud-
tryksmide. Allerede fra slutningen af den reldre
stenalder finder vi spor i den spanske Altamira
grotte, hvor cro-magnonfolket for 20.000 ar siden
afbildede springende vildsvin med 8 fsdder, m6-
ske et forsog pA at illudere bevregelse. I Norden
kendes tilsvarende billeder i form af helleristnin-
ger som bl.a. viste jregerens kamp for at nedlreg-
ge en hjort. Pi v€ggene i Tutankhamons grav i
Egypten, skildres jagten ph laver fra krigsvogn.
I Grakenland ser vi veg- og gulvmosaikker med
precise gengivelser af livet i det gamle Athen.
Med tiderne endredes udtryk og midler. For me-
re end tusind ar siden udvikledes forskellige for-
mer for skyggespil og bevregelseskunst pi det
asiatiske kontinent, forst og fremmest i Kina, In-

dien og pi Java. Under Sung dynastiet (960-
1279) blev det kinesiske skyggespil fremfsrt som
en blanding af lysspil, dukketeater og mimisk be-
vregelse. Skyggespillene handlede om herskernes
hofliv, Kinas op- og nedgangsperioder, krig og
fred, men ogs6 om kerlighed, had, jalousi, mord
og hevntogt. Den ledsagende musik underbygge-
de illusionen af bevregelse og liv. I det indiske
skyggeteater fandtes de samme dramatiske moti-
ver, dog med udprreget religiost islet. p6 Java
udvikledes en serlig variant af skyggeteatret. Her
var figurerne fremstillet siledes, at lyset faldt p6
figurenes bagside, som var forgyldt eller sslvbe-
lagt. Hensigten var ogsi her, at illudere bevregel-
se. Takket vrere de krigeriske mongoler niede
skyggeteatret til Persien og de arabiske lande, for
endelig at dukke op i Tyrkiet og Europa.
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De bersmte Kiwik-helleristninger i sverige blev hugget totusinde dr far Kristi fod-
sel. Motivets gentagelse skal tydeligvis illudere bevregelse,

De eg,tptiske legioner i taktfast "bev@gelse".

Frise fra en grcv i det vestlige Theben ca. 1400 f.lv. Her opleves en tydelig bevegelsesfase
i motivet.
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Laterna Magica

Tryllelampen
- laterna magica

De forste forsog, vi kender med billeddannelse
ved brug af laterna magica, blev gjort omkring 6r
1200. En Laterna Magica (2) er konstrueret som
en lukket kasse af tre eller metal pA hvis ene si-
de, der er pAsat en tubus. Inde i kassen sidder en
klart lysende lampe, bagved findes et hulspejl,
som forstrerker lyset og ensretter det. I rsret er
der anbragt en bikonveks linse, og i linsernes
frelles brendpunkt findes en spalte, hvori der kan
indskydes glasplader eller lignende. Billedet kas-
tes op pi en hvid veg i et msrkt verelse.

t6+ {pr(o): f t$-

risrrs,rmiusdieitt,quim oroximi cxcqurns z, Lzmprt
A ellychnio eoifvpino Ads fpiffo, olivis &prcfo olco, birris'

. (uc /piraculiii lircrc, inftni&r & ft,ccolo- cavo propiis ad'
mora I D ua lenrcr vfu rca E F 6c H Gclus pretcrproptcr atn-
plitu(linb 6< ccnvcxirat;s-.cuius crant duortmotiora oculrrtt
Telcfcopii rroftri rertii, Ph:err. XIII.Tentam. prrccd. dcfcri'
pte. binis tubisd lamiria tcrrca confc&is fibidric mutudinfer-
iis cbnclufa; ita ut jungirnagis vcl disjungi piotbiru poll"cnq

Denne Laterna Magica passer fint pd ove:nnevnte beslvivelse

Roger Bacon

Roger Bacon

Den engelske franciskanermunk Roger Bacon
(1214-1294) fremstillede forskellige kombinatio-
ner, hvori der indgik hulspejle, han skrev bl.a.:
"Ved hjelp af et spejlarrangement kan man frem-
bringe lysbilleder paa en mur".
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Tysk verl<sted for Laterna Magica. Dateret I 392 !

Det er dog uvist, om han fik fremstillet en egent-
lig projektor. I et h6ndskrift fra 1420 tegnede ita-
lieneren Giovanni Fontana en Laterna Magica
som projicerede en natlig ibenbarelse til beskue-
rens radsel. Billedet forestillede djevelen. Ef-
fekten forstrerkedes yderligere ved en "drejeme-
kanisme", som gjorde billedet bevregeligt. Floran-
tineren Leonardo da Vinci (1452-1519) beskriver
Camera Obscura og setter en linse ind i lygten
for at forsterke lyset fra lygten. Leonardo be-
n€vner det "Oculus artificialis" - "det kunstige
oje" eller "tyrens oje". Omkring 1650 introduce-
rede venetianeren Giuseppe Cavazza sine "italien-
ske skyggebilleder" pA en rekke torve i de itali-
enske byer. De meget populere forestillinger
spredte sig som ringe i vandet. I hundredvis af
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Den magiske lygte har fremmanet djevelen i forstorret
skikkelse. En "mekanisme" gjorde den bevegelig. Hdnd-
slviftillustration af Giovanni Fontana I420.

markedsgoglere varierede deres fremvisninger,
nogle gode, andre dirlige. I 1760'erne blev gog-
leren Lorrain Sdraphin (1747-1800) den fsrende.
Hans forestillinger "Kinesiske skyggebilleder"
vakte sA stor begejstring, at han i 1172 drog til
Paris, hvor han etablerede et skyggeteater i Hotel
Lannion i forstaden Versailles. Her havde S6ra-
phin lykken med sig, idet det blev ham bevilget
at fremfore sit skyggespil for dronning Marie-
Antoinette og hendes son. Den 22. aprll 1781
flyttede skyggeteatret til Palais Royal i centrum
af Paris. Snart strsmmede aristokratiet og det ho-
jere bourgeoisi til hans forestillinger. Under den
franske revolution fik den et politisk preg. Den
altid rebelske S6raphin kaldte fra l79l sit teater
for "De sande revolutionrres teater".
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En djevlefigur Qdeligfremstillet med "bevegelige" led til anvendelse i Camerq Ob-
scura eller tryllelygte. Hdndslviftillustration af Giovanni Fontana 1420.
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Den magiske lygte har fremmanet djevelen i forstarret skikkelse. En "mekanisme"
gjorde den bevegelig. Hdndskriftillustration af Giovanni Fontana 1420.
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De tre kobberstik er fra en lerebog skrevet af den lerde munk, Johannes Zahn
(1641-1707). Med en olieflamme som lyskilde forsogte man at lose projektionens

oroblemer.
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Gogleren Lorrain Sdraphin.

Middelalderlig dukkespil. Det var en kunstalt at gar figurerne bevegelige og "le-
vende".

Skyggeteatret, filmens forfuder, havde et stort publikum i de arabiske
lande. Opstillingen er meget lig vore dages biograf.

;f,':#:::;
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C.F.M. Dechales viser i sin matematiske lerebog "Cursus seu Mundus Mathematicus" (vol,
ii,p. 666) fra 1674 en skitse til Laterna Magica tegnet af Thomas l(algensten; N lampe,
GH hulspejl der kaster lyset mod et papirbillede, AB de to linser, CB og EF danner sd en
lyslveds med et forstarret billede KL pd en v@9. Bemerk en tegnefejl CB skal vere CD.

En dansk Laterna Magica

En dansk videnskabsmand og naturforsker, Tho-
mas Walgensten Rasmussen (ca. 1627-1681), ar-
rangerede i 1665 en forevisning af lysbilleder i
den sydfranske by Lyon. Stedet, hvor brsdrene
Lumidre 230 ttr senere skal prresentere deres
Cin6mathographe.

Det havde vakt srerlig opmrerksomhed, at Wal-
gensten i sin "spejlskrivekunst" bl.a. gjorde brug
af linser og hulspejle. Derfor mi opfindelsen af
Laterna Magica nok nermere tilskrives den op-
findsomme dansker end jesuitterprasten Athana-
sius Kircher (1601-1681), som hidtil antaget.
Kircher fremviste ganske vist allerede i i646 lys-
billeder pi et lrerred for kardinalkollegiet i Rom,
men angiver Thomas Walkenstens Laterna'er
som de bedste. I 1670 konstruerede Kircher et
enormt apparat kaldet Catoptric til fremvisning af
"bevregelige" billeder, og i et skrift: "Lyset og
skyggens store Kunst" udgivet i Amsterdam
1671, nnvner Kircher Walgensten og tryllelyg-
ten, som benevntes "nova lucerna". Adskillige
undersogelser peger da ogs6 pi Walkensten som
den egentlige opfinder. I 1888 foretog dr. Rein-
hardt Meissen en grundig undersogelse og kon-
kluderer folgende:

"Danskeren Thomas Walgensten tilkommer eren,

fremover at blive betragtet som opfinderen af La-
terna Magica og proj ektionskunsten" .

t 5



Jesuittermunken Athanasius Kircher's opstilling til fremvisning af "bevegelige" billeder, det sdkatdte
"livshjul", besltrevet i "Art Magna" anno 1670.

Walgensten rejste i de folgende Ar rundt i Euro-
pa, hvor han i adelige og fyrstelige kredse frem-
viste lysbilledserier med Laterna Magica. I byer-
ne Rom, Venedig og Firenze opfsrte han serier
af legemsstore billeder i klare farver, med komi-
ske og tragiske indslag. Adskillige fyrster "gjorde
bestillinger" pfl hans tryllelygte.

Hjemvendt til Danmark i 6ret 1670 viste Walgen-
sten sine lysbilleder for kong Frederik III (1609-
1670) og det danske hof. Han forrerede kongen
en tryllelygte, som desvrerre er forsvundet. Et
lysbillede af "Doden med sit Timeglas" behagede
majestreten si meget, at det blev forevist tre gan-
ge. Hoffolkene opfattede det som et ondt varsel.
Kongen dode ulykkeligvis kort efter den 9. fe-
bruar. Arsagen var en kombination af lungebe-
trendelse og et svagt hjerte.

1 6
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Denfromme abbed Jean-Antoine Nollet konstruerede i 1777 et legemsstort solmikroskop, som via et

s p ej I ar r an gem ent kunn e fr emv i s e I at er nq m a gi c a- b i I I e der.
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Laterna Magica blev forst gang beslvevet af Giambattista della Porta i verket "Magia naturalis,, i 1553.
Denne kavqlkade af "Tryllelygter" viser hvilkenfantasi og skabertrang tidens fremstillere har lagt i deres
apparater. De forste n@sten koger og syder, en magisk udstrdling som har vakt opsigt. De senere model-
ler stammer fra Det Danske Filmmuseums samling, pt. deponeret pd Danmarks Tekniske Museum.
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Forskellige konstruktioner i metal af laterna magicafra beg,,ndelsen af 1700'tallet.

I lygtens tubus var indsqt en primitiv linse.
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Reklame for Laterna Magica til "netto" priser.



Fantasmagori

ttTeatermagit '

Efterhflnden begyndte teaterdirektsrer og mar-
kedsgoglere at udnytte de muligheder, som li i
de primitive tekniske frembringelser. En belgisk
fysiker, Etienne Gaspard Robert (1763-1838),
etablerede i l790'erne et storslAet showteater i
Paris. Denne kendte aeronaut og opfinder af fald-
skermen var bekendt med livets "op- og nedtu-
re". Hans hensigt var bl.a. ved hjrelp af Laterna
Magica at opfare skrrekindjagende okulte og spi-
ritistiske seancer, kort sagt, at tilbyde det parisi-
ske teaterpublikum mere gys - som "dessert" til
den franske revolution. Under artistnavnet Ro-
bertson gjorde han udtrykket "Fantasmagori" -
spogelsesscener fremkaldt ad optisk vej - til et
skrakfyldt begreb. Hans "teater" 16 i Rue de la

Robertsons mobile Fantaskop, patenteret 1799.

Provence, hvor publikum efter en behorig entre
blev fsrt ad morke og kringlede gange ind i et
dunkelt rum, som var delt i to af et hvidt lrerred
fra gulv til loft. Forestillingen begyndte med ly-
den af silende regn, buldrende torden, akkompag-
neret af f.eks. hylende ulve. Pludselig dukkede et
magisk lysbillede frem pi det hvide lrerred visen-
de doden med sin le eller et fantom. Effekten af
billedet var oveffaskende og skrremmende. Et
srerligt raffinement var det, nar en medhjelper
ved hjelp af Laterna Magica fra et skummelt
hjorne i lysglimt viste svrevende flagermus eller
dodningehoveder. Forestillingen afsluttedes ofte
med, at de tilstedeverende blev indhyldet i hvide
rogskyer, efterfulgt af moralske besvrergelser
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Det finere borgerskab ser pd Laterna Magica-biileder fremvist aJ'en ,,hel<seagtig,,
person,

over menneskets udsvavende sksrlevned. En an-
den af Robertsons opfindelser kaldte han Fanta-
skop, patenteret i 7799, en Laterna Magica mon-
teret pi hjul. Denne fantasirige showman havde
enorm succes, turnerede overalt i Europa og tjen-
te mange penge, med hvilke han finansierede sin
store hobby, ballonopstigning.

Laterna Magica forestillingerne havde dog, pi
grund af olielampens ringe lyseffekt, visse be-
grensninger. Men i 1825 blev problemet lsst ved
opf,rndelsen af Drummonds kalklys, frembragt
ved glodning af kridt i en ilt-brint-flamme. Det
var strerkt, skarpt og hvidt og i 1880'erne kom
den elektriske buelampe, hermed var alle be-
gransninger overnrndet. Langsomt endrede man
repertoire, publikum krrevede mere indhold, bl.a.
sprendende eventyr og romantiske fortrellinger.
Der blev fremstillet billedserier pi glasplader
med Gullivers rejse og Robinson Crusoes even-
tyr.

t , )  " t  )  t , '
{  r t  l r  t  r '  . ' , / /  "  , ' j t/

Robinson Crusoes hdndfaste "befrielse" fra de indfodte
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I 1550 foresldr Hieronymus Cardano at udnytte den sknrphedseffekt, som brillelin-
sen harfor det menneskelige oje, til hulkamerqet. Daniele Barbaro anbefaler i 1568
at indsette en samlelinse i det lille hul i camera obscura.

stroboskopiske effekt (3). Dette bekreftedes vi-
denskabeligt i 1765 af franskmanden Chevalier
d'Arcy, han milte ojets treghed til 1/8-1124 sek.
I videnskabelige kredse blev fenomenet ofte dis-
kuteret og ved en sammenkomst i The Royal So-
ciety udspilledes folgende lille hrendelse mellem
den beromte engelske astronom Sir John William
Herschel (1738- 1822) og matematikeren Charles
Babbage (1192-1871) (10). Sir Herschel, som
havde en shilling i hinden, spurgte Babbage:
"Kan De sige mig, hvordan jeg skal bere mig ad
med pd 6n gang at se bdde forsiden og bagsiden
af denne mont?"

Babbage tsvede et ojeblik og svarede'. "Hold den
op foran et spejl!". "Indrommef" sagde Herschel,
"men her ser De en endnu simplere metode" -
samtidig med, at han satte monten i en snurrende
bevegelse pi bordet og lod Babbage holde ojet i
hajde med den snurrende man! hvorved denne si
begge sider af pengestykket samtidig!

Den store grreske naturforsker Klaudios Ptole-
maios ca. ttr 130 efter kr.f. omtaler i sit vrerk
"Optik", hvorledes en hvid skive, hvoraf blot et
enkelt udsnit er farvelagt, fir denne farve, nir
skiven bringes i hurtig omdrejning. Mange ten-
kere har siden beskeftiget sig med ojets "besyn-
derlige" opforsel bl.a. den store astronom Alha-
zen (-1038), Leonardo da Vinci (1452-1519),
samt Isaac Newton (1642-1727). Vi vil derfor,
inden vi gir videre i beskrivelsen af de mange
opfindelser, som fsrte frem til filmen, beskrive
hvorledes den menneskelige hjerne kan opleve
indtrykket af "levende" billeder. Det er ojets evne
til at fastholde lysindtryk, eller rettere hjernens
treghed - dens manglende evne til at adskille fle-
re efter hinanden folgende synsindtryk - som er
grundlaget for oplevelsen. Ojets nethinde fast-
holder det visuelle billede i ca. 1/10 sek. efter at
lysindtrykket er ophort. Iagttagelsen kunne vrere
en svingende fakkel eller et ildhjul. Nar nethin-
den treffes af flere, kortvarige billedglimt, op-
fatter ajet det som 6t uafbrudt billede, en rrekke
kontinuerlige stadier af en bevregelse, kaldet den
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Thaumatropen

Med fortryllende elegance fremfores en "bevegelse" med Thaumatropen

Medens de unge damer er betaget af Zoetropens snur-
ren, demonstreres troldskiven af husets san.

27
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Troldskiven

Det fsrste kendte apparat, som gengav et billede
i bevegelse var et stykke legetaj. Opfindelsen
blev giort af to personer samtidig. Dr. W.H. Fit-
ton (1780-1861) og Dr. John Ayrton paris (17g5_
1865) i 1825. De kaldte det lille stykke legetoj
for Thaumatropen (4) eller troldskiven. Det var
ganske enkelt virkeliggorelsen af Sir. William
Herschels trick med en mont. En papskive pA_
malet en fugl pi den ene side og et fuglebur med
pind pi den anden. Hvis man snor trAden os
trekker hurtigt til, vil skiven rulle mellem fingrel
ne - nu ser ojet begge sider afpapskiven, og bil_
lederne falder sammen - fuglen sidder inde i bu_
ret - et s6kaldt efterbillede.
Mange pudsige pAfund sA dagens lys. lg32 op_
fandt to personer uafhengig af hinanden slags
billedteater. Den belgiske fysiker Joseph A. plau_

Thaumatropen eller troldskiven, her forsynet med en lille elektromotor, var det tiltesrykke legetoj, som for farste gang gav indtrykket af et ,,levend",, bfllndn.
Danmarl<s Tekniske Museum, Hels ingar.

teau 1801-1883), fremstillede phenakistoskopet,
ogsi kaldet Phantaskop eller Troposkop (5), og
professor Simon von Stamfer (1792-1g64) pre_
senterede den7. maj 1833 i Wien Stroboskopet, _
i folkemunde kaldet "det levende hiul". phena_
kistoskopet bestod af to overfor hinanden sidden_
de roterende papskiver, den ene med kighuller i,
den anden med 5-10 billeder. Skiverne skulle
dreje ca. 6n gang pr. sekund for at illudere be_
vregelse - her var et spejl overflodigt. Stamfer
kaldte det "billedteater". I 1g39 lanceiede Henry
Langdon Childs overblrendingsbilleder (tAgebille_
der). Det blev muligt at synkronisere billederne,
dvs. arbejde med to projektorer, samt mekanisk
at fremkalde enkle bevregelser i lysbilledfrem_
visninsen.
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Forslrellige stroboskopiske billedhjul. Dqnmarks Tekniske Museum, Helsingor.

De "Optische Zauberscheiben" (trylleskiver) konstrueret af professor Stamfer
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Folioskopet opfundet af franskmanden M. Watilliaux i
1899. De "levende billeder" fremkommer ved at bladre.

Flipperbog pd stativ. D.T.M.
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Amerikansk Mutoskop. Danmarl$ Tekniske Museum.

En forlystelsessyg dame kigger i Mutoskop.

Mutoskopet er en avanceret formfor "Flip-bog", hvor man ser "levende" billeder. Ved at dreje pd
et hdndtag akliveres en mekanisk "motor" som gennembladrer de tusinder af smd fotografier.
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Et engelsk Mutoskop. Science museum, London

Engelsk Mutoskop med forstonelseslinse. Opfundet af Herman Cqsler
i 1895. Science Museum, London.
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Englenderen W.G. Horner fremstillede i 1832 treforskellige
udgaver af Zoetropen.

Zoetropen

Det naste slaidt var en videreudvikling af Phena-
kistoskopet, det s6kaldte Zoetropen (6) ogsA kal-
det "trylletromlen" eller "djevelens hjul". En bil-
ledstrimmel med 12 billedfelter anbragtes pA in-
dersiden af en cylinder, overst forsynet med 12
lodrette sprrekker. Cylinderen drejedes rundt, og
ved at se igennem spalteebningerne kom der be-
vegelse i billederne. Zoetropen blev i ovrigt op-
fundet ikke mindre end tre gange. I 1833 af ame-
rikaneren William Horner (1786-1837), som gav
den navnet Dredaleum (gr. kunstfrerdig), og i
1860 af Pierre Desvigne, for endelig i 1867 at
blive patenteret af E. Lincoln i Amerika. Zoetro-
pen blev uhyre populer som underholdning i de
borgerlige hjem, men den blev ogsi grundlaget
for den videre udvikling. Allerede i 1854 frem-
stillede Horner den fsrste kendte tegnede film-
strimmel. Den blev efterfulgt i 1856 af "Parke-
sin" en kollodium/gelatinefilm, navngivet efter
sin opfinder, Alexander Parkes (1813-1890) fra
Birmingham, senere aflsst af celluloidfilm.
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"Kukkassemanden" har taget opstilling pd markedspladsen i en italiensk by
Kobberstik af Pinelli Roma, I8l 5.
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"Kukkassemanden" fremviser skibskatastrofer, brandkatastrofer, kendte pladser og byg-
ningsverker i mdnelys. Prospekterne er udfort af Balthasar Proebst i Augsburg. Alwarel af
Anton Haas. 1850.
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Den 12. juli 1824 blev denne akvarel udfort af tegneren Georg Dill. Vi ser den astriske

kaptajn Franz Uchatius demonstere sin billedmaskine eller "hjemmekino".
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"Kuk-kasse" pd markedsplads. Kobberstik af J. Dauville,
efter maleri af J.B.M. Pierre 1757.

Ofte var det umoralske billeder, som blev fremvist.
Engelsk kobberstikfra det 18. drhundrede.



Omrejsende "kuk-kasse-trup" fra det 18. drhundrede. Hdndmalet kobberstik.

Transportabel "kuk-kasse". Litografi af F. Grenier

J /



En "kuk-kasse" kunne ofte vere levebrod for
krigsinvalider. Lilografi af Theodor Hosemann
(l 807- I 87 5), Tyskland.
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Lysbilledprojekiion I 860
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Det store teater-diorama (7) er ligeledes et forsog
pi at levendegare tilskuernes opfattelse af drama
og skuespil. Paris blev teater- og dioramaernes
mekka. I 1822 installeredes gaslys i den traditio-
nelle pariseropera, prremiereforestillingen hed:
"Aladdins vidunderlige lampe". Teatret blev gjort
til en pragtfuld billedbog. Den tydelige forvand-
lingseffekt fremkom ved lysets virkning, og de
stadig forbedrede optiske muligheder. Transpa-
rente skrerme manovreredes ved hjelp af et kom-
pliceret teatermaskineri. Dioramaet var opstiet,
og en af de fsrende blev den hojt begavede illu-
sionist, teatermaler og opfinder Louis Mand6
Daguerre, som den 1 1. juli 1822 etablerede sit
eget "Maison du Diorama" p6 rue des Marais i
Paris. Daguerre ville skabe et alternativ til det
fransk-klassiske hofteater med dets litterere eks-
klusivitet og intellektuelle kolighed. Det folkelige
publikum skulle have underholdning, romantik
og melodrama. Det blev straks en forrygende
succes, som det forste itr indbragte 200.000
franc. Pengene blev bl.a. brugt til hans eksperi-
menter med fotografiets opfindelse.

Daguerre forbloffede i 1830'erne det parisiske
publikum med en fornyelse. Et diorama med
dobbelteffekt. Metoden var den, at store hind-
malede kulisseagtige trepper af groft bomuldsstof
blev ophangt i flere lag. Nar en grsn og rod del
af treppet blev belyst af rcdt lys, forsvandt de
rodmalede partier, medens de gronne fremtridte
msrkere. Pi denne mAde kunne de malede figu-
rer pi forsiden, gennem lyseffekten, langsomt to-
nes bort, medens bagsidens billeder blev synlige.
Dette var en markant fornyelse i forhold til det
hidtidige statiske tableau. Alt blev gjort for at
skabe "bevegelse" i oplevelsen.

Fotografiets opfindelse

Louis Daguerre dramte om og eksperimenterede
med at finde en kemisk metode til at fastholde
det eksakte farvebillede i hans Camera Obscura.
Forsogene var mange, omkostningeme store og
forst efter indgielse af et forskningssamarbejde i
1829 med Joseph Nic6phore Niepce (1765-1S33)
begyndte mulighederne at vise sig. Desverre da-

Joseph Niepce og Louis Daguerre arbejdede pd
at filrsere Camera Obscura billedet. Det lykkedes
- ogfotografiet var opfundet.

de Niepce i 1833, men i august 1839 kunne Vi-
denskabernes Selskab i Paris prresentere 6rhun-
dredets opfindelse: daguerreotypiet, det fotografi-
ske billede. Fi maneder senere var tredimensio-
nale stereoskopiske optagelser en mulighed og
med englrenderen Fox Talbots opfindelse af pa-
pirnegativet i 1841, blev det muligt at mangfoldi-
gore billeder i et ubegrrenset antal.

Nreste slaidt blev, at den belgiske professor Jo-
seph Platau (1801-1883) foreslog at anvende den
nye kunst i de bevregelige billeders tjeneste. Vi
kender desverre ikke noget til resultaterne, men
ved hjelp af hans Anorthoskop (8), hvortil han
anvendte 16 modellerede gibsmodeller, 32 dagu-
erreotypier samt 32 tegninger, lykkedes det at vi-
se billeder pA et lerred, omend indtrykket af
bevagelse var ringe.

Dioramaet
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En ttkanonkongett

Den ostrig-ungarske artilleriofficer Franz von
Uchatius (1811-1881) blev pA grund af sin kri-
geriske interesse, allerede i 1853, ophavsmand til
"bevegelige" lysbilleder. Franz underviste i bal-
listik og havde til dette formil konstrueret et sin-
drigt apparat for at demonstrere, hvilken bane en
kanonkugle tilbagebgger ud over landskabet fra
afskydningsojeblikket til sit nedslag, ved hjalp af
en Laterna Magica. Den id6rige officer fik frem-
stillet en sortmalet glasplade, diameter 50 cm,
herpi friskraber han 16 huller, hvori der blev
malet et landskab. En kanonkugle i 16 forskellige
positioner blev pimalet hvert landskab, hvorefter
en forstorrelseslinse blev anbragt foran hvert bil-
lede, pegende mod samme plet pA veggen. En
Laterna Magica blev monteret pA en metalarm,
som kunne bevreges i en lodret cirkel med sam-
me radius som de pimalede billeder pi glaspla-
den. Lyset blev slukket, Laterna Magicaen tendt
og sat i en cirkulrer bevegelse. Hurtigt efter hin-
anden blev billederne belyst og projiceret op pi
veggen. De unge officersaspiranter si nu kanon-
kuglen "suse" hen over landskabet. Opfindelsen
fik ingen stsrre betydning, men det har unegtelig
veret en oplevelse.

Franz von Uchatius konstruktion til
"bevegelige" b ilIeder.

Bevregelig stereo

En del stereoskop-fotografer arbejdede tilsynela-
dende med forsog pA at skabe "bevregelse" i det
ellers "dsde", men rumlige fotografi. Den franske
fotograf Erich Lamy fremstillede i 1860'erne en
serie, som han kaldte "Epreuve d Mouvement"
(eksperiment med bevregelse) pA karton. De foto-
grafiske motiver viste personer beskeftiget med
at udfare et h6ndverk. Man betragtede billedet
med h.h.v. hajre og venstre oje - og en illusion
af "levende" billede fremkommer.
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Vi ser tydeligt den ned- og opretgdende bevegelse, ndr pigen krprner smor. Ukendt fotograf.
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Den overste del af et Praxinoskop.
Danmar l$ Teknis ke Museum.

Emile Reynaud

Et bemerkelsesvrerdigt gennembrud skete, da
franskmanden, professor i naturvidenskab, Emile
Reynaud (1844-1918) i 1877 konstruerede Praxi-
noskopet (9), et apparat, som viste animerede bil-
leder for flere tilskuere pi 6n gang. Han frem-
stillede tre lystspil, det lrengste var p6,700 tegne-
de billeder, limet pi et 50 meter langt billedbind,
sammenklrebet af flere stykker. Det fremvistes
offentligt i oktober 1892 i Paris i Mus6e Gr6vin
med et hinddrevet fremviserapparat under navnet
"Pantomimes Lumineuses". I det lille forevis-
ningslokale sad ca. 30 mennesker, som sprendt
ventede pil, at det annoncerede program skulle
begynde. Endelig blev lyset langsomt drempet til
tonerne af levende musik udfsrt af Gaston Paulin
samtidig med, at figurerne pi lerredet begyndte
at bevrege sig. Det fascinerede publikum jublede
af henrykkelse, nir Harlekin med sin stok be-
gyndte at prygle Pjerrot. Praxinoskopet m& be-
tragtes som det fsrste velfungerende kinemato-
grafapparat.

For hvert billede var der et spejl, placeret midt i
apparatet, som drejer rundt. Uanset hvor betagen-
de hver enkel konstruktion si ud, var kontinuite-
ten i bevregelserne mangelfuld. Det var en betin-
gelse at kunne fremfsre 12-16 billeder i sekundet
for at "levendegore" indtrykket. Fotografen Jac-

ques Ducom udtalte herom: "Det uvante Aje folte
alle disse urigtige og merkverdige Bevegelser
som noget ubehageligt, og dette Ubehag foroge-
des yderligere ved Manglen paa Forandring i
Billedet og den Trethed, som fremkaldtes af Bil-
ledernes Flimren". Dette var et kardinalpunkt.
Efter 12. billede var det rytmisk bevregende ob-
jekt ikke kommet tilbage til udgangspunktet. Be-
vregelsestiden og cylinderens omkreds var ikke
afpasset hinanden, hermed opstod der diskontinu-
erlige spring i billedfremvisningen. Emile Re-
naud lancerede ogsi strimler af et gennemsigtigt
materiale pA flere hundrede meters lrengde, hvor-
pA han med utrrettelig iver havde malet billedse-
rier, bl.a. Pjerrot og Columbine. Forevisningen
benrevnedes "Th6atre optique". En rivende ud-
vikling var sat i gang, overalt i Europa og Ame-
rika blev der arbejdet intenst pA yderligere at "le-
vendesore" billederne.

Praxinoskopet
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CHARLES EMILE REYNAUD IN PARIS.

A p p a r t t  z u r  E r z o u g u r g  o p t l e c h e r  T i u r c h u n g o n .

Emile Reynauds Praxinoskop Pd indersiden af en cylinder er anbragt en billed-
strimmel med 12 billeder. For hvert billedevar der et spejl og et prisme i midten.
Ndr cylinderen drejes, spejles billedstrimlen og billederne bliyer ,,levende,,.

Fis.2.

F;c.6.
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Skemat isk fremstilling af det tegnede b illedb dnd.

LE  PRAXINOSCOPT
Nouvoau Jouot d'opiique produisani I'illusion tlu mouvement

IJasd sur une nouvelle tombinaisoil de I 'opl.ique, le I)RAXIN0SCOPE aoime
les dessins, leur conmunique pour aitrsi dire la vie, sans perdrc de leur tinesgc
et de leur colorit.

Cet instrument fournit uxe ricrutiou iDtdressanlc pour les Sraodeg ler8onne8
aussi bieo qu'attrayaoti pour l€s enfanta.
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Emile Reynauds forste Praxinoskop fra 1882. En "vidundertromle" er koblet sam-
men med laterna magica.
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Hans neste model fra I888 er en kombination af spejl- og diaprojek-

tion. Det "Optiske Teater", kaldet "Pantomimes Lumineltses". "Arme
Pjerrot" stdr pd programmet. Det haitplacerede Laterna magica pro-
jicerer landskobet ud pd billedskermen. Nederst sarger "Projektions'
Praxinoskopet" for at de "bevegelige" figurer kastes op pd billed-

skprmen.
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Henry Heyl med sin dansepartner optaget
som momentbilleder.

Den amerikanske ingenior Coleman Sellers
(1827-1903), konstruerer i 1861 en fremviser,
som han ogsi kalder en kinematograf (10). De
eksperimentelle optagelser var af hans born, fore-
taget med et kamera forsynet med to objektiver.
Billederne var stereoskopiske og blev fremvist i
en "vidundertromle". En anden amerikaner Henry
R. Heyl (1842-1919) projicerede almindelige
diasbilleder med et apparat, han kaldte Phasma-
trop (11), som var et Laterna Magica kombineret
med en stroboskopskive. Pi Philadelphia Musika-
kademi optog Heyl 18 fotografiske momentbille-
der af sig selv og en dansepartner. Disse blev
monteret pi en stroboskopskive. Hele arrange-
mentet blev ledsaget af valsemusik. Den 5. febru-
ar 1870 blev det offentligt forevist i Philadelphia
Academy of Music. Fremvisningen var primitiv,
men publikum sA "bevregelige" billeder pA et ler-
red.

Hvem opfandt hvad?

Man har i mange 6r debatteret, hvem der bsr ha-
ve €ren for de "levende" billeders fremkomst.
Det viser sig, at adskillige personer mi have an-
del i denne nre'. Franz von Uchatius, Louis-Aim6
Le Prince, Eadweard Muybridge, Etienne-Jules
Marey, W. Friese-Greene, Thomas Edison m.fl.,
samt brsdrene Ausust os Louis Lumi6re.

f f ' ' (r

K.lnematograllen

Henry Heyls Phasmatrope.
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Eadweard Muybridges projektor Zoopraxiscopet. Lyset komfra en gasbrender. Mellem lampehu-
set og hdndsvinget sidder den roterende glasskive med de pdmalede heste. For qt komme videre
til "levende" billeder mdtte der opfindes en fremforingsmekanisme.

Eadweard Muybridge

Den engelske fotograf og egocentriker Eadweard
Muybridge (1830-1904) er ikke med urette blevet
kaldt de "levende" billeders fader. Muybridge
kaldte sine billeder for kronografier, der blev
fremvist pi et lerred. I 1870'erne fik han kontakt
med den tidligere guvernor og daverende jernba-
nemagnat i Californien, Leland Stanford. 1872
indgik Stanford et banalt veddemil med sin ven,
Frederick MacCrellish om, hvorvidt en vredde-
lobshest, pi noget tidspunkt, havde alle fire hove
lsftet frajorden, hvilket Stanford skulle bevise.
Samtidig onskede Stanford et prrecist maleri af
sin hest Occident. For at skaffe klarhed over pro-
blemet bad han Muybridge om at optage nogle
fotografiske ojebliksbilleder, men Muybridges
manglende erfaring pi omr6det gjorde, at bille-
derne var ufuldkomne i forste omgang. Der gik
nogle 6r, vreddemilet stod stadig ved magt, og
lardag den 15. juni 1878 demonstrerede Muy-

bridge for pressen, at han var i stand til optage
ojebliksfotografier helt ned ph 111000 sekund.

De omkostningskravende eksperimenter betaltes
af Leland Stanford. Avisen Chronicle sav folsen-
de beskrivelse:

"Pd den ene side af travbanen har man bygget et
skjul, hvori I2 kameraer er placeret. Pd den an-
den side af banen har man udspendt et stykke
hvidt lerred pd et stativ, hvorpd der overst er
anbragt tallene,fra I til 20, og mellem hvert tal
gdr en lodret streg ned til jorden. I en hajde af
1, 8, og 12 tommer over jorden er der vandrette
streger. For at fd kameraerne til at elrsponere pd
rette tid, har man udsprendt en galvaniseret stdl-
trdd i en hajde af I tomme over jorden. Menin-
gen er at vognens hjul sknl nedtrykke trddene,
som derefter i rrekkefolge slutter stromkredsen til
de respektive kameralukkere" .
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Det endelige bevis. Trovhesten foto-registreret med alle fire hove i luften. Stanford Museet.

Resultatet var perfekt, Leland Stanford vandt sit
vaddemil og begrebet "bevregelsesstudier" var
opstaet. I 1879 konstruerede Eadweard Muybrid-
ge et apparat til projektion af "bevregelser" pi et
lrerred. Han kaldte apparatet for Zoopraktiskop
(I2). Det handbetjente apparat havde ingen
"film" i ordets egentlige betydning, derimod en
glasskive, i hvis periferi Muybridge havde pili-
met 12 billeder af en hest i trav. Glasskiven mit-
te bremses en brokdel af et sekund, medens bille-
det projiceredes og atter srette skiven i bevegel-
se. Den 4. maj 1880 blev systemet fremvist i San
Francisco Art Association. Eadweard Muybridges
"fiIm" vakte enorm opmerksomhed - avisen Alta
California skrev:

"Mr. Muybridge har lagt fundamentet til en ny
mdde at underholde publikum pd, og vi forudser,
at hans ajebliks fotografiske Laterna Magica.
Zoopraktiskopet vil spredes ud over hele den ci-
viliserede verden".

Den internationale Muybridge

I sommeren 1881 sejlede Eadweard Muybridge
til Europa for at holde foredrag og fremvise sine
zoopraktiskopfilm. I Frankrig vakte hans forevis-
ninger jubel og stor interesse. Den franske pro-
fessor i medicin Etienne-Jules Marev (1830-

Eadweard Muybridge.

1904) konstruerer i marts 1882, i samarbejde
med Muybridge, et "fusil photographique", et fo-
tografisk kameragevrer. I kameraet anbragtes en
rund skive, pi hvilken 12 fotografiske plader var
monteret. Kameraet tog de 12 billeder, hvert pi
11720 sekund, og mi anses for det forste primiti-
ve filmkamera i verden. En modificeret udgave
blev fremstillet i samarbejde med astronomen
Pierre Jules C6sar Janssen (1824-1907), som alle-
rede i 1874 havde fremstillet sin "revolver photo-
graphique" til fotografering af planeten Venus,
passage forbi solen. Hver optagelse dekkede kun
et lille stykke af pladen, - kameraet prresterede
48 optagelser ph 72 sekunder. Muybridge og Ma-
rey udvekslede erfaringer bl.a. om overgangen
fra vidpladefotografering til bromsolv-t arplader.
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Den 8. december 1874 optog dstronomen Jules Janssen planaten Venus' passage forbi
Solen med sin "revolver photographique".

Plqneten Venus passage.

Pierre Janssens "revolyer photographique" ver teknisk rffineret konstrueret.



Kamera-geveret i "skudHar" position.

Etienne-Jules Marey

Til stede under Eadweard Muybridge forevisnin-
ger af Zoopraktiskopet for franske videnskabs-
mrend i Paris var 6n srerlig interesseret herre, fy-
siolog og professor ved Colldge de France, Etien-
ne-Jules Marey (1830-1904) (15), som allerede i
1860'erne arbejdede med grafiske metoder til
brug for bevregelsesanalyser, bl.a. med henblik
pi at aflure naturen - fuglene - flyvningens hem-
melighed. I 1882 konstruerede Marey et "kame-
ragever" efter de samme grundprincipper, som
den bersmte astronom Jules Janssen havde an-
vendt til sin "fotorevolver" fra 1874. Apparatet
benyttede en glasplade til 12 optagelser, som
hver blev "skudt af' pi ca. 11700 sekund. Foto-
grafierne kunne fremvises ph Zoetrop og Strobo-
skop. I videnskabelige kredse begyndte man at
tage disse eksperimenter alvorligt, og i 1883 stil-
lede den franske regering skonomiske midler til
r6dighed for opbygning af et "Station physiologi-
que" i Parc des Princes i Paris, hvor professor
Jules Mareys kunne udvikle sine kronofotografi-
ske forsog. Det var den videnskabelige analyse af
bevegelse i de mindste detaljer, som var form6-
let.

Mareys fotografiske kamera-gever. 1. Komplet kamera-gevar. 2. Den mekaniske lukker. 3. Kassette/-
tromle med 25 torplader. Den rylwise bevegelse af pladen skete ved hjelp af et malteserverk med

fiederoptrrnk. I 1886 konstruerede han et kamera som brugte 4 meter lange uperforerede papirstrimler,
som underlagfor denfolsomme hinde. BkBnderen vqr roterende og hende spaltedbninger.
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Marey skudklar.

En af Mareys nrermeste medarbejdere, laborato-

riechef og opfinder Georges Demeny (1850-

I9l7), var gennem mange ar primus motor i dis-

se eksperimenter, og i 1886 stod det apparat frer-

digt, som skulle tilfredsstille snsket om at fiksere

et dyrs bevregelser. Samme ir indledtes et samar-

bejde med Muybridge, der bl.a' skulle optage en

rrekke seriebilleder af fugle efter Mareys anvis-

ninser.

Nu kunne fuglens bevegelser studeres noje!

I 1882 konstruerede Marey sin Kronograf til multifoto-
grafering pd en enkelt plade. To lukkerskiver blev sat i
b ev e sel s e mo d hinanden.

I
t
F\\
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52



Georg Demenys Phonoskop fra 1892, som blev en succes.

Det fotokronografiske apparat brugte 4 meter
lange uperforerede papirstrimler, 90 mm brede,
som underlag for den lysfolsomme hinde. papir-
bandet var viklet pi en trisse, hvorfra det med en
friktionsgriber-mekanisme blev trukket rykvis
forbi objektivet for derefter at blive viklet op pe
en anden trisse. Lukkeren var roterende og havde
spalteibning. Fra efteraret 1888 anvendte han
George Eastmans celluloidfilm, hvorefter "kame-
ragevreret" faktisk fungerede som "filmkamera".
Den 15. oktober kunne han i Academie des Sci-
ences offentligt fremvise et kinematografisk opta-
gelseskamera. Selv om Marey ingen intentioner
havde om at fremstille "levende" billeder, forsog-
te han dog i 1893 at projicere sine kronofotogra-
fier pi lerred, der manglede blot nogle perfo-
reringshuller for at det havde vreret film - ekspe-
rimentet mislykkedes. I 1892 udtog Demeny pa-
tent pi et apparct, han navngav Phonoskop, be-
regnet for undervisning af dovstumme. Det kun-
ne gengive talende portretbilleder pi et lrerred,
en id6 Demeny var uvidende om, at Muybridge
tidligere havde foresliet Thomas Edison. Phono-
skopet blev fremvist pi den fsrste internationale
fotografiudstilling i Paris 1892. Det blev en suc-
ces, hvorefter Demeny lancerede sin opfindelse
kommercielt og afurad sit samarbejde med Jules
Marey. Han forbedrede i 1894 sin konstruktion,
men havde besvrer med at fi projektet finansie-
ret.

Marey's forbedrede Kronograf med negativ i
rulleformfra 1888. To dr senere blev denforbe-
dret til celluloid-bdnd. Marey's sidste konstruk-
tion, med mekanisk trek, indeholdt grundprin-
cipperne til den kinematografiske filmoptager.
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William Friese-Greene

Den neste, som gjorde sig bemrerket pi arenaen
var englenderen William Friese-Greene (1855-
I92I), fodt i Bristol. Som barn udviste han usad-
vanlig mekanisk snilde, som ung nedsatte han sig
som fotograf i London og lerte Fox Talbot at
kende. I 1888 konstruerede han en optager til pa-
pirbind, som han selv havde opfundet, formatet
var 63x38 mm. Aret efter filmede han ferdselen
i Brighton pi celluloidfilm med perforeret kant.
Den 10. maj 1890 udtog han patent pi sit "Foto-
grafrapparat til levende Billeder", men han mang-
lede en fremviser. Greene etablerede et verksted
ph 39 Kings Road i Chelsea, hvor han arbejdede
med sine eksperimenter. Han var kendt under
navnet "den britiske Edison". Den energiske op-

finder provede utallige gange at overtale finans-
folk til at investere i opfindelsen, men forgeves.
Mr. Friese-Greene forsogte ogs6 at overbevise
krigsministeriet om nytten af sin opfindelse. Mi-
nisteriet tillod ham at gore nogle optagelser pi
oen Wright, hvor han foretog en del optagelser
fra ballon og redegjorde for billedernes vrerdi i
en krigssituation. Krigsministeriet svarede aldrig,
men betalte ham dog en beskeden sum for hans
ulejlighed. Opfinderen blev af sine venner kaldt:
"Manden med den fikse id6". I 1891 blev han er-
kleret konkurs, alle hans apparater solgtes pi
tvangsauktion og spredtes for alle vinde. Selv
havnede han i greldsfrengsel. Men hverken feng-
sel eller tab af hjem kunne stoppe denne ukuelige
forsker. Det lykkedes at rejse ny kapital, hvilket
resulterede i hans fsrste kinematograf, som kunne
fremvise billeder pi lrerred. I Amerika fik han i
1893 hojesteret til at afgive folgende erklering:
"I(. Friese-Greene, en englender, utvivlsomt den
virkelige Opfinder af de levende Billeder. Retten
har oververet Mr Greenes Demonstrstion og un-
dersogt hans Dokumenter". Det skulle dog ikke
blive ham, der hostede frugterne af de "levende"
billeders opfindelse, han dsde fattig og nedbrudt,
glemt af nresten alle. Pi hans kiste var anbragt en
projektor blandt orkid6erne, hvorpi der var skre-
vet med rodt: THE END.
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Klip fra en Friese-Greene film Iggg.

Ottomar Anschiitz

Blandt tilhorerne til Eadweard Muybridges fore-
lasninger i Berlin var Ottomar Anschtitz (1t46-
1907), som i 1885 begyndte at optage seriebille-
der af heste. Den 19. marts 1887 demonstrerer
han sit 3 m lange apparut, som har fiet navnet
"En elektrisk hurtigkigger" eller Elektroskopet, i
Berlins Kulturministerium. Til sine optagelser
anvender han 24 kameraer, der optager lige sA
mange positivbilleder anbragt i et vertikalt hjul
placeret i "kiggeskab". Inde i skabet sad en ope-
rator, som satte hjulet i rotation. Nar billederne
sattes i rotation belystes disse af et spiralformet
"blitzlys". Anschtitz' billeder var meget skarpe
og firmaet Siemens AG bestiller 78 "kuk-kasser",
hvoraf en del bliver opstillet pA verdensudstillin-
gen i Chicago. Den 25. november 1894, over et
tr fsr brsdrene Lumidres fremvisning i paris,
fremviser Ottomar Anschtitz "bevregelige" bille-
der pA et 6x8 m stort lrered i Berlin. Forestillin-
gen bliver gentaget 22. januar 1895 for 300 per-
soner i Rigsdagshuset. I en kortere periode endog
mod en entre pi I Reichsmark (!).

Muybridges mode med Edison

I begyndelsen af 1888 begav Eadweard Muybrid-

ge sig pA en lengere foredragsturn6 i Amerika,
herunder msdte han den 25. februar den store
amerikanske opfinder Thomas Alva Edison
(1847-1931), "Troldmanden fra Menlo park", i
hans nyoprettede laboratorium i West Orange.
Edison var producent afopfindelser, han arbejde-
de strengt kommercielt og var utvivlsomt interes-
seret i Muybridges, Mareys og Anschi.itz' ekspe-
rimenter. Thomas Edison havde i 1877 opfundet
Fonografen (13) - det forste instrument til opta-
gelse og gengivelse af lyd og i 1879 glodelam-
pen, to grundleggende elementer for filmens vi-
dere udvikling. Muybridge forte lange diskussio-
ner med Edison og pipegede de muligheder, som
li i en kombination af det "levende" billede og
fonografen f.eks. samtaler med bersmte personer,
indspilning af sange og monologer. Men ukendt
af hvilken 6rsag benregtede Edison senere, at dis-
se samtaler havde fundet sted. Det er dog en
kendsgerning, at Edison havde f&et idder til at
eksperimentere med det "levende" billede. Under
et fortroligt msde med sine medarbejdere udtalte
Edison den 4. august 1888: "Fofografiet er ikke
levende, snarere dodt. Kun bevegelse er liv,,.
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Den tenl<somme Thomas Edison.

Han endte med at sige: "Vi vil snart bygge et ap-
parat, der gor fotografiet bevegeligt". Fsr sin af-
rejse til Verdensudstillingen i Paris gav Edison,
hvis indsigt i fotografering var meget begrenset,
sin konstruktsr W.K.L. Dickson ordre til at kon-
struere en fonograf- og billedvalse pi samme
drivaksel.

Da Edison vendte hjem fra Frankrig blev han
modtaget med ordene: "God morgen, Hr. Edison.
Jeg er glad for at se Dem tilbage og hdber, De
er tilfreds med Kinematografen!" Dagen var den
6. oktober 1889. Dickson beregnede ogsi forma-
tet til brug i den kommende kinematograf. Den
gennemsigtige og bojelige celluloidfilm, fabrike-
ret p6 nitrocellulose, var blevet patenteret den 2.
maj 1887 af amerikaneren Hannibal Goodwin
(1822-1900) og blev markedsfort 1889 af Kodaks
grundlregger George Eastman. Milet blev sat til
24,4x19,05 mm. Den fsrste strimmel var ca.70
mm, men blev delt og 35 mm filmen var hermed
fsdt. Pe udstillingen i Paris havde Edison udtalt
om sin halvfrerdige opfindelse: "Det er et Appa-
rat med hvilket, der kan optages 46 Billeder i Se-
kundet, hvad der er tilstrekkeligt til at gore Ind-
tryk af ua/brudt fremadslcridende Bevregelse.
Elehricitet og Fotografi er kombineret i den
Grad, at det ikke vil vare lenge, for man kan
sidde i sin egen Stue og folge Skuespillernes Mi-

Cellul o idfilmens opfinder
Hannibal Godwin.

En Bort-
forelse
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Zig eunerinile.
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M. Hoffmann.

"Entrd: Flere Born fra et Hjem gives Modera-
tion, f.Eks. 3 Born 50 Ore. Haj- og Landbrugs-
samt Almueskoler indrammes stor Rabat. At den-
ne Aftenunderholdning vil virke opbyggende, er
hevet over al Tvivl. Hajagtelsesfuldt M. Hoff-
mann".
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Kinetoskopet (Peep-boxen) fik sin debut pd verdensudstiilingen i chicago rg93.

I 1893 markedsforte Edison Kinetoskoper-
ne. Man puttede en "nickel" i sprekken,
og maskinen viste "levende" billeder. I
dagfindes kun 9 afdisse apparater tilba-
ge.
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Verdens forste film-atelier "Sorte Marie", bygget i 1893. Konstrulctionen var drejeligfor at opfange
optimalt sollys. Pris 637,65 dollars!

mik, men ogsaa tydelig hore deres Stemme". Den
20. mal 1891 inviterede fru Edison 147 medlem-
mer af The Federation of Women's Club til West
Orange. Damerne blev diverteret med det seneste
mirakel: et automatisk virkende Kinetoskop, som
var forsynet med batterier, motor og glodelampe.
Kinetoskopet gik i gang efter msntindkast. En 14
meter lang film var limet sammen til et endelsst
band. Filmen, 314" x 1", blev gennemlyst mod
betragteren af en glodelampe og forstorret til 2
Il2" af en plankonveks linse. En ad gangen kun-
ne man igennem et lille kikhul se en mand tage
hatten af og pi i 6n uendelighed.

Kinetoskopet fik sin endelige debut pi verdens-
udstillingen i Chicago 1893 i en beskeden side-
bygning. Trods dens gode egenskaber blev "Pe-
ep-boxen" eller "Kuk-Kassen" aldrig populer.
"Photographische Wochenblatt" skrev: "Med al
respekt for Edisons betydelige pr@stationer kan
vi ikke andet end fale os ilde berort af disse re-
klamebral. Vil Edison kaste sig over fotografien,
skal han vrere velkommen til det, men sd bor han

stille sig opgaver, der virkelig dekker et behov.
Hvad Kinetoskopet angdr, bor Edison blive ved
sin lrest og lade Muybridge, Marey og Anschiltz
om det, som de nu har forstand pd. Det er ikke
nogen verdenssensation, at Edison nu kan udstyk-
ke en bevregelse i flere enkeltmomenter end tid-
ligere og derved overslcrider det til formdlet nod-
vendige antal". Edison ansi da heller ikke sin
opfindelse for at vare de 150 dollars vrerd, som
et verdenspatent kostede. Han havde en urokkelig
tro p6, at det mitte blive ham, som lancerede det
endelige resultat.

Thomas Edison byggede i awrg| ved siden af sit
laboratorium, verdens fgrste film-atelier, "Sorte
Marie", som stod ferdigt den 1. februar 1893,
hvor han kunne afprave sin kombination af en
fremviser og Fonograf. I 1895 udtalte han: "Jeg
n@rer ingen Tvivl om, at jeg engang vil naa det
Maal, jeg har sat mig. Maaske om dt Aar, mdske

farst naar vi har overslvedet Grensen til det ty-
vende Aarhundrede. men det skal komme. Vi skal
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engong naa dertil, at den store Opera i New
York kan gives i enhver Landsby i De Forende
Stater d ti cent. Turneerne vil blive overflodige,
men Kulturen vil stige; thi den Kunst, som nu
kun de faa kan nyde, skal biive allemands Eje".

I "sorte Mqrie" (agenavn afledt af amerikansk potitibit (salatfud)) blev der el<s-
perimenteret livligt med samkoring af Kinematografen og Fonografen. Kinemato-
grafen th. blev synkroniseret med Fonografen. Alt blev drevet med elektricitet, v@gt
I/2 ton!

Thomas Edisons opstilling til fremvisning af ,,levende,, billeder med tyd.
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THE EDTSON DATLY MATINEE AND X-RAY PERFORMANCE.

lFrom the New York l ' l /orld' l

To af filmens 
'fodselshjelpere". George Eastman med sin 70 mm celluloidfilm, som gennemskaret blev

til 35 mm standard. Thomas Edison pr@senterer Eastmans farste "snaphot" filmkamera. Kodak Danmark.
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Skladanowslgts patent fra I. novembbr 1895 af dobbeltprojektoren.
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Max & Emil Skladanowsky

De tyske brsdre Max Skladanowsky (1863-1939
og Ernst Skladanowsky, som havde en mindre
fabrik for fotografisk materiel i Pankow, Tysk-
land, havde konstrueret en kinooptager, som an-
vendte George Eastman rullefilm. Det var mo-
mentfotografier, som fremvistes ved anvendelse
af to sidelobende filmstrimler i en dobbeltprojek-
tor kaldet Bioskop. De meget korte, ca. 10-15 se-
kunder, film "slingrede", og Max fik tilnavnet
"springtullemanden". Brodrene Skladanowskys
Bioskop-film (Phototachysskop) blev forste gang
forevist 20. juli 1895 for et festkledt publikum i
Wintergarten i Berlin. Som vi skal hsre senere.
blev Bioskop-billederne ogsi forevist i Koben-
havn. Brsdrene skulle imidlertid fA en hjelpende
hAnd fra opfinderen Oskar Messter, som den 30.
december 1896 fik patenteret malteserkorset.
Denne konstruktion indebar en mere stabil frem-
visnins.

Pf.kFilm



Anordninger til rykvis fremforing af filmbdndet, en af de vigtigste forudscztninger for kino-
m at o gr afi ens opfi nde I s e.
Fra venstre til hojre: I. Malteserkors-kobling efter Oskar Messter og andre banebrydende
konstruktorer. 2. Gribeanordning. Griberen bestdr af en op- og ned-gdende gaffet, som i
dens averste stilling griber ind i filmbdndets huller og trekker filmbilledet ned, gdr tomt
op og gentages i regelmessig rytme. 3. slagmekanismen. ved slaget griber en pd den
roterende skive siddende excenterstift i regelmessige mellemrum fat i filmen og trekker
den dervedviderefor hele tiden at have et lille billedeved belysningsstedet (B). 4. Ktem-
metrek-systemet eller Nacken-apparatet (lofteapparat). Nacken-apparatet bestdr i det
vesentlige af to tromler (Iltw) som stdr sd tet ved siden af hinanden, at filmen kan henge
fril imellem dem. Den store tromle, som roterer, har pd dens omdrejning en lafter, og hver
gang denne kommer mod den anden tromle, bliver filmen grebet og trukket med. Tand-
tromlen (R) ovenover belysningsstedet, skubber kun najagtigt sd meget film fremad, som
der forneden fdr lov til at blive trukket videre.

Den malteserkors-lignende mekanisme af A.B.

Brown til hans projektor, patenteret i 1869 (!).

Malteserkors-pr incippet stammer fra urmqgeriet
knyttet til byen Genf. Et projektionsvcerk af Maskelyne med roterende optisk

organ. De forste tiltag til film- og kinoteknikken var
ligesd mangfoldige som komplicerede.
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6-tandet stoppervark

Malteserkorset er den vigtigste del i en kino-projektor.

Brodrene Lumidres to griber-konstruktioner, den sidste udtrBnkt af
Charles Pathd.

90" indgreb

90o indgreb

15" indgreb 60o indgreb
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Pauls "Kine-printer", 1896. Science Mu-
seum. London.

Pauls projektor "Animatograph,,,
1896. Science Museum. London.

Pauls "Animatograph", 1896. Science Museum.
London.
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Messters transportable "Kinetograph".

Mes s ters " Kine-pr oj ekt or-Ap o I I o ".

Messters "Kinetograph Mod. 97".

Fotografierne er stillet til rddighed af Norsk Museum
for Fotografi - Preus Fotomuseum, Horten.

Samme apparat i nerbillede.

Newmans "Kime-printer,,, I g96.
Science Museum. London.
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Filmens "fsdselshjrelpere"
Den franske fotograf og fabrikant Antoine Lumi-
dre havde i 1871, umiddelbart efter den fransk-
tyske krig, sliet sig ned i den sydfranske farve-
og tekstilby Lyon. Her havde han grundlagt en
fabrik til fremstilling af fotografisk materiel (16).
Fabrikken blev pA fA ir kendt i det meste af Eu-
ropa og havde i 1895 en medarbejderstab pi over
350. Hans to sonner Auguste Nicolas (1862-
1954) og Louis Jean Lumidre (1864-1948) var i
besiddelse af videnskabelig og teknisk kunnen.
Fader Antoine og hans to sonner var begyndt at
fundere pi, hvorledes de kunne fremstille en ki-
nooptager og fremviser. Brsdrene var enige om,
at de "levende" billeder ville blive bedst, hvis
man kunne projicere dem op pi et lerred. I 1882
udviklede og fremstillede den kun 17-6rige Louis
Lumidre en stabil og hurtig kinofilm. Det var og-

Brsdrene Lumidre

Brsdrene August og Louis Lumidre i 1895

si ham, der forestillede sig, at man sammenkob-
lede de mange tidligere forsog pi at skabe "le-
vende" billeder. Louis Lumidre har fortalt om,
hvorledes han under en ssvnlss nat i december
1894 fik id6en til at skabe et kamera med en
jrevn og sikker filmfremforing. Tanken var, at
symaskinens automatiske fremfsringsmekanisme,
i form af en griber, miske kunne fremfore cellu-
loidstrimlen. Filmstrimlen skulle i si fald veret
forsynet med perforeringshuller, to ud for hvert
billede i kanten af strimlen.

En tilfreldighed

Fotohistorien er rig pa tif€ldigheder. En af de
mere underfundige er, at de impressionistiske
malere, lysets mestre, skulle overgAs som virke-
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Btodrene Lumidres hdndbetiente kinofremviser. Filmen btev blot trukket igennem
fremviserdelen og faldt lsst ned i bunden af "skabet,,. Den yderst brandfarlige film
var en stor risiko.

lighedsskildrere af filmen, hvis fsdselshjelper bar
navnet Lumidre - det franske ord for lys. De to
brsdre arbejdede nu, m6lrettet og energisk, pi at
lsse de tekniske problemer. Firmaets tekniske
stab og dets velorganiserede maskinpark var et
kolossalt aktiv i projektet. Allerede fi mineder
efter havde man lost nogle af de vresentligste
problemer, og de fsrste vellykkede optagelser
blev "skudt" i Lyon pi familiens landejendom
Mon Plaisir. Den 13. februar 1895 blev patentet
godkendt. Patentet rendredes lidt, og den 6. maj
1895 blev Le Cin6matographe, efter de grreske
ord kin6ma:bevagelse og graphein:skrive, ende-
lig godkendt (17).

Lumidres forbedrede konstruktion bestod i en
jevnt roterende blrendeskive. Filmen var, ligesom
Edisons, 35 mm, indksbt fra firmaet "New York
Celluloid Company", som ejedes af George East-
man. Det var lange strimler afklip fra hans "A-
merican Film", lanceret i 1888 (18). Brodrene
Lumidres kinematograf viste 16 billeder i sekun-
det imod Edisons 46, en vesentlig filmbesparel-
se. Deres kombination af kinematograf og pro-
jektor blev anvendt fsrste gang i marts 1895 ved
optagelse af en reklamefilm for brsdrene Lumid-
res eget firma i Lyon, hvor man optog "Arbej-
derne forlader Lumidres fabrik". Det 22. marts
blev den fsrste gang fremvist i "Selskabet til
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fiemme af den nationale Industri" i Rue de Ren-
nes i Paris. Den kun tre minutter lange film blev
vist to gange. Nreste forevisning var 72. juni i
"De franske Fotografers Selskab", samt den 11.
juli i lokalerne hos et videnskabeligt fransk tids-
skrift.

En af deres fsrste eksperimentalfilm: "Et tog an-
kommer" var optaget pi banegirden i den syd-
franske by La Ciotat. Filmen blev forevist ved en
privat sammenkomst den 21. september 1895.
Brsdrene Lumidre blev hurtigt klar over, at en
kommerciel udnyttelse af opfindelsen kunne blive
en guldgrube. En ny kunstart og industri var
skabt.

Den fsrste biograf

Nu, da en optager og fremviser var konstrueret,

verdenspatenterne godkendt, var scenen klar til
en offentlig prresentation. Fader Antoine Lumidre
rejste derfor i oktober 1895 til Paris for at leje et
velegnet forevisningslokale. Han kontaktede en
gammel ven, modefotografen Maurice Cl6ment,
som i forvejen havde f6et til opgave at finde et
forevisningssted i den franske hovedstad. Antoine
blev prresenteret for flere muligheder, som endte
med, at Grand Caf6, et stenkast fra Operapladsen,
blev valgt. Cafden havde en orientalskprreget bil-
lardsalon, et stort og bekvemt lokale pi 100 m2
med direkte indgang fra gaden og plads til ca.
120 personer. Lokalet blev lejet for et 6r. Prremi-
eredagen blev fastsat tillardag den 28. december
1895 om aftenen.
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Pd Deutsches Filmmuseum i Frankfurt am Main kan man opleve en kopi af
bradrene Lumidres "Cindtographe Lumidre" fra I895.

Cldment Maurice, velkendt pA boulevarderne, og
s&ledes i hele Paris, havde dog allerede om efter-
middagen inviteret et udvalgt publikum til for-
premiere, bl.a. teaterdirektoren og illusionisten
Georges M6lids (1861-1938), indehaver af The6-
tre Robert-Houdin, som havde specialiseret sig i
fantasmagoriforestillinger. For Mdlids blev det et
vendepunkt i hans liv. Da han havde sat sig til
rette i stolen, ytrede han stor mishag overfor sin
sidemand: "Hvad er dog dette at ulejlige os med?
Lysbilleder, det har jeg vist i I0 rirl" Neppe hav-
de han udtalt det sidste ord fsr billedet pi lerre-
det blev "levende". Hesten i forgrunden styrede
direkte ned mod Mdlids med kusk og vogn, hele
Place de Bellecour syntes at brase ud i lokalet.
Publikum mAbede af forbavselse, selv den hrerde-
de fantasmagori-illusionist mitte kapitulere. Md-
li6s tilbsd 10.000 francs pA stiende fod for ret-
tighederne, men Antoine Lumi6re afviste tilbu-
det.

Biografpremieren bestod af fem film, hver pi ca.
1l-20 meters lrengde, i alt 20 minutters spilletid.
Foruden "Arbeiderne forlader fabrikken". vistes

"Familien Auguste Lumidre ved frokostbordet"
med deres lille datter, som bliver fyldt med sup-
pe. "Gartneren og den uartige dreng", verdens
fsrste komiske vandpantomime, optaget i Lumid-
res privatvilla Mon Plaisir, samt slutnummeret
"Havet", med badende nymfer i Middelhavets
skummende balger ved Trouville. Succesen var
enorm. I den folgende tid spillede man uafbrudt
fra kl. 10:00 om formiddagen til kl. 23:00 om af-
tenen, inden hnge var indtregten oppe pe 2-
3.000 francs pr. dag. Bdr. Lumidre kunne pi alle
deres aktiviteter notere sig en gevinst fra 1895-
1900 pi, hvad der i dag ville svare til ca. 75 mil-
lioner kroner!

En verdenssucces!

Brodrene Lumidres hurtige ekspansion skyldtes i
forste rrekke deres okonomiske og industrielle ka-
pacitet. I begyndelsen af 1896 fik man lost pro-
blemet med produktion af celluloidfilm i tilstrek-
kelig mrengde, dernrest kunne de sette deres
chefingenior Jules Carpentier (1851-1921) til at
fremstille de forste 200 kinematografapparater,
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"La Sortie des usines Lumidre d Lyon", Arbejderne forlader .fabrikken, blev frem-
stillet i to versioner. Det Danske Filmmuseum.

Verdens farste humoristiske film "Gartneren og den uartige dreng,, er optaget i
August Lumidres private have. Det Danske Filmmuseum.
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"Sneboldskrigen" viste, hvor godt bevcegelser kunne gengives.

"La Mer", havet. Det Danske Filmmuseum.

dog ikke med salg for oje. Efter bedste monopol-
kapitalistiske princip skulle forevisningerne ude-
lukkende ske gennem bdr. Lumidres egne opera-
tsrer. Man rekrutterede 20-30 dygtige og pilide-
lige fotografer. De blev grundigt oplrert i frem-
visning af "levende" billeder, samt optagelse af
film overalt i verden. Nu begyndte et sandt kap-
lsb om det europreiske publikum, som ventede pa
at fi lov til at opleve den uvirkelige virkelighed.

London blev det fsrste mil. Den 20. februar
1896 havde brsdrene Lumidre premiere pi The
Royal Polytechnic Institution, prrecis samme dag
som den engelske optiker Robert William Paul i
Finsbury Technical College fremviste sit eget ka-
mera og projektor, the Theatrograph. Paul udtog
den 2. marts patent pi det kombinerede kamera/-
projektor apparat, som gav ham muligheder for
at optage konkurrence med brodrene Lumidre.
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Den 86-drige Auguste Lumidre fotograferet i sit hiem. Foran ham stdr det forste
Cindmatographe apparat konstrueret af hans bror Louis. Fransk tidsskrift 1948,

samling F.B.

Den 24. marts have Paul premiere i den popule-
re Music Hall Olympia samt i Alhambra, hvor
forevisningerne stod pi i over to 6r!

Imidlertid havde brodrene Lumidre allerede lagt
en verdensstrategi. Firmaets kinematografturnder
indledtes i Bruxelles 29. februar, Wien 20. marts,
Gendve 1. maj, New York 18. juni, Belgrad 25.
juni, Helsingfors 28. juni og Bombay den 14. juli
1896. Der var ikke overladt meget til tilfeldighe-
derne, og pengene rullede ind. Louis Lumidre
planlagde ogsA en storre, celeber optagelse i Rus-

land. To af deres topfotografer, Doublier og
Charles Moisson blev sendt til Rusland for at op-
tage zar Nikolai II's kroning den 14. maj 1896.
Den 7. juli fik man tilladelse til at forevise den
optagne film, samt andre Lumidre optagelser, for
zaren og det russiske hof. En oplevelse som za-
ren senere skulle genkalde sig i Kobenhavn.

Brsdrene Lumidre viste ikke de skandinaviske
lande nogen storre opmerksomhed, hvilket fik
den unge fotograf Peter Lars Petersen til at gribe
chancen.
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August Lumidre ogfrue genoplever deres ungdom i hjemmebiografen. "Gartneren og den uartige dreng"
stdr pd programmet. Fransk tidsskrift 1948. Samling: F.B.
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Filmen kommer til Danmark

Kabenhavns forste biogra/bygning foran det
billeder vises dagligfra 2-l I hver fulde time.

nyopforte Kobenhavns Rddhus. PANORAMA - levende
Entrd 50 ore, born 25 ore.

Filmen kommer t i l  Danmark

Nyheden om brsdrene Lumidres succesfulde
fremvisning af "levende" billeder i december
1895 blev modtaget med begejstring af den ko-
benhavnske dagspresse, som beskrev fenomenets
store fremtidsudsigter. Den forholdsvis nyetable-
rede portrretfotograf Peter Lars Petersen (1866-
1931), fra 1901 kaldet Peter Elfelt, havde sam-
men med kunstmaleren Vilhelm Pacht (1843-

l9l2) i lengere tid orienteret sig om muligheder-
ne for at give sig i kast med det nye underhold-
ningsmedie. Pacht tog forst initiativet. Som inde-
haver af en reproduktionsanstalt samt en farvefa-
brik havde han de bedste nyhedskontakter til fir-
maet Lumidre i Lyon. Den fantasifulde Pacht
havde allerede etableret fremvisning af optiske il-
lusioner og panoramaer midt i hovedstaden pi
Halmtorvet, den nuvrerende Ridhusplads. Han
havde i 1894 lejet en trrepavillon, tidligere tegne-
stue for Martin Nyrups nyopforte Ridhus. De
forlystelsessyge kobenhavnere kunne i maj mi-

ned opleve, udover panoramaprospekter, rigtige
"levende" billeder pi Edisons Kinetoskop, bl.a.
en smedie, hvor blresebrelgen "fremtryller" flam-
mer, rbg og damp, n6r jernet dyppes i vand, med
musikledsagelse fra hans Fonograf - i realiteten
kun en "kuk-kasse", hvori publikum enkeltvis op-
levede bevegelige billeder, dvs. enkeltbilleder
fsrtfrem af et tromlesystem. I foriret 1896 rejser
Vilh. Pacht imidlertid til Berlin, Paris og London
sammen med forfatteren J.J. Ipsen, som tolk, for
at orientere sig om det nyeste inden for filmen,
men ogsi for at anskaffe sig et kinematografap-
parat, samt spillefilm til forevisning i hans ks-
benhavnske panorama. Det lykkedes ham i Lon-
don at erhverve et kamera af filmpioneren Birt
Acres, og den 7. juni 1896 kunne Pacht, som den
fsrste i Danmark, fremvise en rakke korte engel-
ske og franske film. Dagbladet Politiken skrev:
"Man sidder i Msrke og stircer paa et stort Styk-
ke udsprendt Lrerced. Saa begynder det. Lerredet
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Vilh. Pqchts forste plakat. Ordet KINOPTIKON menes
qt vare englenderen Birt Acres verk, en analogi med
ordet PANOPTIKON,

Jaar Liv og Jorskellige mondene Scener oprulles
for os... Et Jernbanetog kommer rullende, forst
hastigt, derpao med aftagende Fart lige ned mod
Til s kuerne. St ationsfor st andere n kommer ud, vi g-
tig som alle Stationsforstandere. Dragere sprin-
ger til, Vogndare smekkes op, Herrer og Damer
stiger ind, Toget setter sig i Bevegelse og karer
bort".

At det har vakt opsigt og vreret en virkelig at-
traktion fremgir tydeligt af, at allerede den 10.
juni meddeler kong Christian IX, at dronningen
med bsrn og folge onsker at se de "levende" bil-
leder. "Kongefamilien morede sig dejligt", skrev
aviserne den neste dag. Vilh. Pacht fik i ovrigt
al den presseomtale, han kunne onske sig, idet
panoramabygningen gik op i luer den 18. juni.
Det engelske fremviserapparat samt filmene var
geet tabt, men det lykkedes Vilh. Pacht i lsbet af
kort tid at fi det hele erstattet, og allerede den
30. juni kunne han atter ibne den genopbyggede
biograf, som i 1898 blev revet ned. Vilh. Pacht
blev derefter direktsr for A/S Skandinavisk Pan-
optikon pi Vesterbrogade 3, hvor hans film nu
blev forevist. Men ogsi andre steder i kongens
Kobenhavn havde filmen holdt sit indtog. I Tivo-
li, den populere forlystelseshave, blev der pA
Pantomimeteatret den 11. juni 1896, 4 dage efter
Vilh. Pachts fsrste forevisning, vist "levende fo-
tografier". Det var de tyske brodre Skladanow-
sky, som fremforte deres egen opfindelse, Bios-
kop-billeder. Det skulle imidlertid vise sig at der-
es fremvisningsapparat frembragte si megen stoj,
at de fik komponeret en march som hed: "Med
Bomber og Granater" - det hjalp. Programmet
var pi plakaten ca. I mined. Flere andre forsog
blev gjort, men Vilh. Pacht synes at vrere den
eneste, som kunne holde skruen i vandet. Det var
som om alle ksbenhavnske variet6er ville have
de "levende" billeder til at indgi i deres repertoi-
re. Filmen blev markedsfsrt under mange navne:
Wargraph, Triograph, Vitagraph, Cosmograph og
Biomatograph. Cirkus Variet6 kaldte sin forestil-
ling Biograph (biograf), forste gang dette ord
blev brugt pi dansk!

En samtidig anmelder giver udtryk for sine man-
ge biografoplevelser med folgende ord: "Hr. tJl-
rich Andersens flinke Orkester ledsager Forestil-
lingerne med en Musik, i hvilken Klokkeklemten,
skingrende Piber og Lokomotivers Stannen bidra-
ger fortreffeligt til at frembringe den tilsigtede

Ki net o s kop et fr emv i s t e " b ev e gel i ge " e nke I t b i I I eder
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Illusion". Den 2. november 1899 inviteredes det
ksbenhavnske publikum pi endnu en premiere.
Denne gang var det forlystelsesetablissementet
"Panorama Hafnia", Amagertorv 6. Indehaveren
Heinrich Odewahn havde fiet tilbudt en yderst
usedvanlig film: "Naar Kongefamilien skal foto-
graferes", hvis royale indhold vi vender tilbage
ril.

Peter Lars Petersen (EWlt).

I "Nelleradmandens" vcerksted fremstilledes dels
bro drene Lumidre- optageren fra I 8 9 5. D anmarl$

Peter Elfelt

Peter Elfelt ville i fsrste rrekke nedsette sig som
filmproducent og reportagefotograf. Hans noble
optrreden bragte ham tret pi den kongelige fami-
lie, si han kunne skildre dens liv og frerden.
Denne interesse for det royale blev suppleret med
en interesse for daglidags begivenheder, srerlig
politiske og samfundsmressige. Men en forudsret-
ning for at realisere disse planer var besiddelsen
af et kinematografkamera. I forsommeren 1896
rejste han derfor til Paris, hvor han afgiver en
bestilling hos fabrikken Lumidre. Fabrikkens
chefkonstruktsr Jules Carpentier fremsti I I er deref-
ter et apparat, som var bide til optagelse og
fremvisning. Apparatet blev leveret fi mineder
senere.

PA et tidspunkt gik turen til den lille landsby
Nellerod i Nordsjrelland. Her boede den mand,
som fik stor betydning for Danmarks fsrende
stilling som producent af reportagefilm. Vi taler
om Elfelts kameraleverandar, snedker og kamera-
konstruktsr Jens Poul Andersen (1844-1935),
kaldet "Nellersdmanden". Denne mester i frem-
stilling af fotografiapparater fik forevist Jules
Carpentiers kinematografkamera samt er,'t. tilhs-
rende patenttegninger, med besked om at frem-

U

b

kinooptageren nr. 252, samt den smukke kopi nr. 262 af
Fotomuseum.

7 6



%i:--:,/a
7.r;:aa::,ili)

?;i.7..il1
,-itln."lll

Denfarstbyggede kinooptager nr.252 leveretfraverkstedet i 1897-98. Det er et
dbent spargsmdl om J.P.A. har haft andet end patenttegningerne, idet vi intet spor
har af Jules Carpentiers apparat! Danmarl<s Fotomuseum.

J.P.A. nr. 262, bygget udelukkende somfremviser. Filmen er med original Lumidre-
perforering, dt hul for hvert billede. Apparatet blev udseret med en universalgriber
sdledes, at der kan kores film med s&vel Lumidre- og Edison-perforering.
Samling: Danmarks Fotomuseum.
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stille en optager. Den fik nr. 252 og blev leveret
i 1897-98, og da Elfelt ogsA havde brug for en
fremviser, fremstillede han en kopi af Lumidre-
optageren fra 1895, men kun som fremviser. Det
smukke hindbyggede mahogniapparat blev oprin-
delig konstrueret til Lumidres perforering, men
blev senere andret til ogsi at kunne anvendes for
film med Edisons perforering.

Peter Elfelts nyerhvervede filmkamera skulle af-
proves, og i januar 1897 optog han sin forste
film "Korsel med gronlandske Hunde". Den korte
sekvens viste en slcde, som i snevejr blev truk-
ket rundt i Felledparken i Ksbenhavn, spilletid
31 sekunder. I de folgende ir optog Peter Elfelt
og broderen Karl en rekke film med titler som:
"Asfaltleggerne", "Brandvresenet rykker ud" og
"Svanerne i Sortedamssoenrr, alle blev forevist i
Pachts panoramabiograf.

"Det er et let, robust apparat, der betjenes ved hjelp af et simpelt hdndsving, ligesd
let at transportere som en kuffert, det ejer den bemerkelsesverdige egenskab, sdle-
des som patentet preciserer, at det kan tjene tre formdt; optagetse, forevisning og
kopiering. En operatar, udstyret med et Lumidre-kamera, ejer sdledes en magisk
kuffert, pd 6n gang et atelier, kopieringsanstqlt samt et operatorrum, og som kan
fungere overalt i verden". Georges Sadoul i "Histoire G6n6rale de cindma,,.
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En royal optagelse

Peter Elfelt greb chancen da kong Christian IX
den 10. september 1899 sendte bud efter fotogra-
fen med befaling om at msde op pa Bernstorff
Slot, uden for Ksbenhavn, ved middagstid. Op-
gaven lad ph stillbilledoptagelser i anledning af
zar Nikolaj II's statsbesog. Peter Elfelt og brode-
ren Karl begav sig pr. hestevogn til slottet. Efter
at have udfsrt de bestilte optagelser havde Karl
opstillet og klargiort et kinematografkamera ne-
den for trappen til Bernstorff Slot, scenen var
klar. Karl begyndte at dreje pi filmoptagerens
hirrdtag, den snurrende lyd blev opfanget af zar
Nikolaj II, som klappende i hrenderne r6bte:
"Han tager levende billeder!"

Glasdsren ibnedes fra havestuen, hvot de konge-
lige havde indtaget frokosten. En skare muntre
born, prinserne Axel, Aage og Viggo ifart ma-
trostoj, samt den russiske zars sommerklredte ds-
tre, myldrede ned ad trappen for at placere sig pi
de nederste trin. Herefter fulgte skyndsomt "Eu-
ropas svigerfader", Christian IX, den engelske
dronning Alexandra, prinsesse Marie, enkekejser-
inde Dagmar, kong Georg af Grrekenland, prins
Valdemar og kong Edward VII af England. Sidst
kom den russiske zar. Det fyrstelige selskab gik
ud pA gresplrenen, hvor man gemytligt fremforte
en aldeles lossluppen familiescene foran det snur-
rende filmkamera. Alle morede sig kongeligt:
prins Nikolaj af Grekenland sprang buk over za-
rens born, kong Georg hoppede op i luften for at
blive set og slog hatten af prins Valdemar - alt
medens zar Nikolai lob op og ned ad trappen.
Bsrnene skreg og lo af fuld hals - prins Valde-
mars drenge var ved at klaske deres far pi et
sted, som pi den tid var ganske unevneligt. PA
39 sekunder er filmen ksrt gennem apparatet.
Den er vellykket, en af Danmarks fsrste reporta-
gefilm var optaget!

Nrer skandale

Peter Elfelt snskede sin reportagefilm forevist
hurtigst muligt og kontaktede sin gode ven, bio-
grafejer Heinrich Odewahn. Man blev enige om
at fremvise filmen offentligt den 2. november
1899 i hans biograf "Panorama Hafnia" i Ksben-
havn. Wienervogne og landauere holdt i lange
rekker foran biografen, alle ville se og opleve de
kongelige "udskejelser" pi den 15 m lange film-
stump.

De royale myldrer ned af
Bernst orff Sl ots trappe.

For producent og filmfotograf Peter Elfelt var
skandalen ner, han blev kaldt til hoffet, hvor en
undskyldning m6tte fremfores for filmens offent-
lige fremvisning uden kongelig tilladelse. Den
ydmyge fotograf bad om tilladelse til at forevise
filmen for den kongelige familie. Majestreten ac-
cepterede, og alle morede sig hjerteligt, hvorefter
Peter Elfelt blev tilgivet. Filmen mitte dog kun
vises inden for landets gr€nser. Det blev den til
gengeld si ofte, at tre kopier blev slidt op. Her-
med var ikke alene Peter Elfelts lykke gjort, men
en enestiende historisk begivenhed fastholdt for
eftertiden. Aret efter hedrede kongehuset hans
indsats med titlen kgl. hoffotograf.

Biografejer Elfelt

I 1901 ansogte Peter Elfelt om en biografbevil-
ling, hvilket normalt blev givet for 6t ir ad gan-
gen. Den nyudnevnte kongelige hoffotograf fik
sin bevilling greldende for livstid. Den 13. no-
vember samme ir var der ibningspremiere pi
"Kjobenhavns Kinoptikon", Frederiksberggade
25. Arkitekt Gundestrup og ingenior Alex Chris-
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Kinografen Frederihs b er ggade 2 5.
n@sten st orst qdsme s s ig elegance,

Arkitekt og kunstmaler har i skon forening givet facaden en

Vindue og facadedekoration med sommerligt italiensk motiv.

tian, ombyggede ejendommen til biograf. Forhal-
len, med det pregtige stukloft og den smagfulde
anvendelse af forgyldning, satte straks publikum
i godt humsr. Kunstmaleren Resen-Steenstrup
havde dekoreret v€ggene med scenerier fra frem-
mede verdensdele. Biografsalen var ligeledes
smukt indrettet med plads tll 204 tilskuere. Ab-
ningsdagen var storslAet. Pressen skrev:

"De Film, vi hqvde Lejlighed til at tage i Ajesyn,
var fortreffelige. Valget af dem ikke mindre godt.
Den, der kender Peter Elfelt ved, at Aktualiteten
vil staa paa hans Fane, og et Billede som f.Eks.
"Tietgens Bisettelse" vil belcrrefte vore Ord. Her-
med er det nye Kinoptikon og dets Leder anbefa-
let! Ved Flyglet sad Hr. Lennos".

Den l. december blev programmet fornyet. Den
noble og kvindeglade filmfotograf Peter Elfelt
havde fAet skuespillerinden Anna Larssens tilla-
delse til at optage fruen i sit piklredningsverelse,
anmelderen skrev:

"Set i det elektriske Lys' Straaler paa det hvide
Lrerred forener dette Billede Morsomhed med Pi-
knnteri. Ind kommer den lille Frue farende og af-
forer sig i rastlos Fart sine Kledningsstykker
indtil Grensen af det decente. Just som Tilskue-
ren har naaet Hajdepunktet af Spending, vendes
Billedet om, og alle Fruens Klndningsstykker
kommer ligesaa hurtigt til aI indtage deres Plads
paa hendes Person, som de far forsvandt fra den.
Virkelig en original Id6! Vi har i hvert Fald ikke
seet den for".

Trods dette og andre dristige tiltag mitte den ini-
tiativrige Peter Elfelt se i ajnene, at de forste
3.000 kroner var tabt det fsrste 6r. Han forsogte
at rejse ny kapital i Landmandsbanken, men for-
geves, man ansi filmen for et "stykke legetoj".
Imidlertid fortsatte han med at producere smi
ballet- og handlingsfilm, og i 1904 lavede han en
reklamehlm for Svendborg bryggeriets Bock-ol,
men hans storste filmhistoriske indsats blev
skabt, da han fik id6en til Danmarks forste spille-
film "Henrettelsen".
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Den elegante biografsal var rigt dekoreret. Lederbetrukne stoleseder og hyggelig kakkelovnsvar-
me i krogen, men tobal<srygning var forbudt!

Skuespillerinden Anna Larssen var en udsogt "diva".
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Scene fra "Henrettelsen", optagelse fra buegangen pd Christiansborg.

t tHenrettelsentr

Desvrerre er det sparsomt med konkrete oplysnin-
ger om projektet. Manuskriptet blev skrevet af
journalist Chr. Lundsgaard og skuespiller Victor
Betzonich. I hovedrollen Franceska Nathansen,
en tidligere sangerinde. Man havde lest om en
henrettelse i Frankrig. En kvinde stod anklaget
for at have myrdet sine ti bsrn og mitte derfor
bestige skafottet. Dette bloddryppende virkelig-
hedsdrama var en oplagt id6 til filmen. Filmens
lengde var ca. 40 meter, hvoraf 25 meter er be-
varet. "Henrettelsen" var optaget i Christiansborg
Slots buegange, ved det nuvrerende Teatermuse-
um, uden anvendelse af dekorationer, hvilket var
usredvanligt for tiden. Filmen blev en succes,
men Peter Elfelts instruktsrkarriere forblev en
enlig svale. Mange Ar senere udtalte han om fil-
men: " Det var ganske rigtigt mig, der startede
den danske dramatiske produktion - men uligt
talt - saa fortrod jeg meget senere de rystende
meters tilblivelse. Det var en kedelig historie".

Filmarbejdet blev for Peter Elfelt kun et enkelt
kapitel i en urolig sjrels evige sogen efter op-
merksomhed og indtj eningsmuligheder ved hand-
vcrksmessige og kunstneriske fotografiske pres-
tationer. Elfelts legen filmmand gav anledning til
en vis satire. I en lille skelmsk beretning fra avi-
sen Morgenposten kunne man den 31. december
1910 lese folsende:

"Der var en Tid, hvor Elfelt hed slet og ret Pe-
tersen; dengang kunde han godt faa Tid til at ry-
ge sig en mellemsterk Cigar mellem Pladerne,
men siden han blev Kongelig Hof og blev dobt
ont til Elfelt, har han hverken Tid til at spise el-
Ier sove. Nu najes han ikke alene med at tage
Folk i Kabinet og Visit, nej - nu filmer han og-
saa, og det saasnart der bare er en Anledning.
Man kan aldrig vide sig sikker mere, og derfor
flygter jeg ogsaa i Slcrrek og Redsel, saa snart
jeg ser Elfelts Hageskeg dukke op i Farvandet,
for det er s'gu da ikke enhver Situation, man on-
sker udleveret til Menighedens Grin i et Biograf-
teater med dempet Belysning og Strygeorkester

for en 25 Ore! Det er en nederdregtig Opfindel-
se, de levende Billeder, men da det jo ikke er Pe-
ter Elfelt, der har opfundet hverken ddt eller
Krudtet, er der jo heller ingen serlig Anledning
til at henge ham. Altsaa; han skal leve!"

Peter Elfelts indsats blev i alt til ca. 200 reporta-
gefilm fra ca. 1896 til ca. l9l4 og hermed det
storste antal tidlige film- og reportageoptagelser i
verden - uden for Frankrig! Han var en fore-
gangsmand, men filmen blev aldrig hans hoved-
beskeftigelse - det blev en anden, som kom til at
grundlregge vort fsrste filmproduktionsselskab
Nordisk Films Kompagni.
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Kongelig hoffotograf Peter Elfelt med JPA nr. 252 pd fergen mellem Gedser og lharnemi)nde ved over-
fartens indvielse i 1903.
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Nordisk Films Kompagni
Ole Olsen

skine som lyskilde. Desvrerre manglede han d6n
kone, det kostede at fA lov til at stille op med
kassen. Belsbet skulle betales forud. Han fik en
lys id6. Hvad var lettere end at line hos sine kol-
leger? Han linte en tiare hvert sted, mange brek-
ke smfl - blev til kronestykket. Ingen sagde nej
til en lAneordning pA l0 are. Stadepladsen i
Nrestved blev indlsst og han begyndte at ribe:
" Her ser man den store sensation, Typograf Ras-
mussens attentat pd Konseilprresident Estrup".
Folk strommede til, og l0-orene trillede lystigt
ned i lommen. Da msrket havde srenket sig over
markedspladsen, havde han tjent 260 kroner ved
at fremvise et xylografi, som oven i ksbet havde
vreret vist i Nrestved Tidende!

En "goglersjreIr

Ole Andersen Olsen (1863-1943) blev fsdt i Sta-
reklit, Vallekilde. Det fattige husmandshjem og
den sparsomme skolegang gav ikke megen inspi-
ration til den id6rige og fantasifulde Ole Olsen,
men et medfodt forretningstalent og krerlighed til
illusionens kunst skulle give ham succes i ver-
den. I 1885 ankom han til hovedstaden og i de
nreste 20 ttr slog han sig pA markedsunderhold-
ning over hele Skandinavien. Ole Olsen imsde-
kom det hungrende publikums trang til at opleve
billedets magiske kraft.

Fuldkommen blank for kongens mont ankom han
engang til Nrestved marked med sin "kuk-kasse"
med seks store billedlinser. samt en elektriserma-
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Det eneste politiske attentat i Danmark fandt sted mod Konseilspresident J.B.S.
Estrup uden for hans bolig pd Toldbodvej, det nuverende Esplanaden, den 21.
oktober 1 885, Illustreret Tidende.

Begyndelsen

I sin selvbiografi skriver Ole Olsen i 1911, at
han fsrste gang ftemviste "levende" billeder i
1898. Det skete i etablissementet Tivoli i Malms.
Den vordende biografdirektor var dog noget
skeptisk:

" Men Sagen vor dengang endnu ikke moden, og
Publikum interesserede sig derfor ikke for det,
men vendte ganske simpelt hen Ryggen til, nqar
Filmene blev kort. Disse var ogsaa meget primi-
tive og kun 30-40 Meter lange".

De mange ars omflakkende markedsliv kombine-
ret med flid og sparsommelighed havde dog gjort
markedsgogleren Ole Olsen til en holden mand,
og i 1902 forlod han Sverige med en formue pi
ca. 200.000 kroner!

Den tekniske udvikling gik hurtigt, filmene blev
stadig lrengere og kunstneriskt langt bedre end pi
Vilh. Pachts tid. Tiden var moden til en storre
biograf i Kobenhavn. Constantin Philipsen havde
allerede 17. september 1904 6bnet sin biograf
Kosmorama, Astergade 26. Biografen blev en

succes, hvorefter andre begyndte at fi blod pd
tanden. Ole Olsen var en af disse - i foriret 1905
har han premiere i sit nyetablerede Biograf-Thea-
tret, Vimmelskaftet 47. I hans selvbiografi fir vi
en noje beskrivelse af dens indretning:

"Siderne og Indgangsdorene var fulde af Mahog-
ni med smaa slebne Glasruder, saa det hele saa
interessant og tillokkende ud fra Gaden, og der
stod ikke mindre end tre Gange "Biograf-Thea-
ter" over Indgangen, som var smykket med en
Kvindeskikkelse paa hver Side. Gennem en pen
Foyer med Forheng kom man ind i Sqlen med
ca. hundrede Pladser, det kostede femogtyve Ore
og femogtredive Ore for reserveret Plads. Ti Ore
for Born incl. 5% Fattigskat".

Fra avisomtalen kunne man lcse:

"Saa begynder Forestillingen, der bliver spillet
Klaver, og Lysene slcrues ned over hele Salen, et
sterkt Lys flimrer og lcnitrer, og paa det hvide
Lerred begltnder de levende Billeder at vise sig,
tydelige og skarpe".
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"Indgangsdorene var fulde af Mahogni med smaa slebne Glasruder".

Ole Olsen ville mere end blot fremvise film, han
ville selv producere dem og greb chancen, pr€-
cist som Peter Elfelt havde gjort det 7 ar tidlige-
re. Kong Christian IX var dod den 29. januar
1906, og Ole Olsen sikrede sig eneretten til at
optage ceremonien inden for afsperringen ved
Roskilde Domkirke. Denne filmreportage blev
indledningen til en forrygende karriere som film-
producent.

Nordisk Films Kompagni

Efter at have fiet nreringsbrev som filmfabrikant
begav Ole Olsen sig ud til Valby Mose, hvor et
mindre kolonihaveareal pA Mosedalsvej kunne er-
hverves for den beskedne sum af 80 sre pr. kva-
dratalen. Han slog til, og den 6. november 1906

etableredes verdens lengst eksisterende filmsel-
skab, Nordisk Films Kompagni. Filmstudie, Sce-
ne 1, var en realitet. Med Ole Olsen som dyna-
misk leder blev et lidt komisk menageri sat i
gang. I begyndelsen et trregulv med plankevrerk
udenom, men ret snart blev der bygget et atelier.
Kulisser og dekorationer blev fremstillet af pap
og sekkelrerred. De fleste skuespillere var dilet-
tanter, men med maleren og tegneren Robert
Storm Petersen som fantasifuld id6mand, kunst-
nerisk og teknisk leder, var alle sejl sat til. I fil-
men "Fiskernes liv i Norden", spillede helten alle
rollerne, en fisker, der drukner, en person i lig-
falget, som gik bag sin egen kiste samt - i prre-
stens skikkelse - talte ved sin egen begravelse!
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Storm P.

En kolonihavegrund til 80 sre pr. kvadratalen - var en
god fonetning!

Robert Storm Petersen begndte tidtigt at bruge filmen
i sine humoristiske tegneserier.
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Den historiske "Scene I" pd Nordisk Film. Stedet hvor
et utal af stumfilmstjerner debuterede. Forrest det
prunklose morkekammer.

Filmfabrikant Ole Olsen vidste ganske noje, hvad
publikum forventede sig, nir de sad i biografsa-
len. Filmtitlerne var noje gennemtenkt: "Journa-
listen som sjover", !'Roverhgvdingen", "Roverens
Brud" eller "Den Sorte Hertug". Der blev arbej-
det hirdt pi Mosedalsvej og i lsbet af to ir blev
der optaget ca. 200 film, hvoraf halvdelen var
handlingsfilm, resten natur- og reportagefilm, alt
blev solgt som varmt brod, og pengene rullede
ind. . . .

Den verdensberomte isbjarn, som blev anvendt
til firmaets logo - senere efterlignet af MGM i
Amerika.
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Lovejagten pi Elleore

Lavejagten pi Elleore

Dansk filmhistories forste virkelige scoop var
"Lovejagten paa Elleore" fra 1901.I begyndelsen
af ftret havde Ole Olsen optaget en slags "prove-
film": "Isbjornejagten". Optagelserne foregik i
Skine med et par importerede isbjorne, som blev
nedlagt afjregere. Filmens ubetingede salgssucces
fik ham til at folge id6en op, men denne gang
skulle hovedpersonerne vere dyrenes konge, to
lsver. Hos Ole Olsen var der ikke langt fra tanke
til handling. Turen gik til Hagenbecks zoologiske
have i Hamburg. To flotte lover blev indksbt til
den formidable sum af 3.000 reichsmark. Planen
var, at optagelserne bl.a. skulle finde sted pi den
lille s Elleore i Roskilde Fjord. I august mAned
1907 ankom lsverne til Kobenhavns Hovedbane-
gArd, hvor man hurtigst muligt fik dem trans-
porteret videre til Roskilde - her vakte deres vil-
de brsl nresten panik i den fredelige by.

Handlingen

Manuskriptet til "Lavejagten" var skrevet af Ar-
nold Richard Nielsen. Optagelserne skulle foregA

f,otograferne Axel Graatkjer og Viggo Larsen tager sig
en smog efter at have fuldendt drabet pd de glubske
laver.

forskellige steder, bl.a. i Zoologisk Have, men
hovedsagelig pA Elleore. Aen var blevet omdan-
net til et stykke mini-afrika ved hjelp af nedgra-
vede palmer i store potter og malede treer. Til
selve nedskydningsproceduren havde man allieret
sig med to lerere fra Herens Skydeskole, som i
det rette ojeblik skulle tilfaje lsverne de drreben-
de skud, si unodige lidelser kunne undg6s.

Handlingen gir ifolge manuskriptet ud pA, at to
storvildtjregere med deres oppasser samt en hest
og et kid, begiver sig pA storvildtjagt i Afrika.
De msder adskillige dyr p6 deres vej, men ingen
lsver. Omsider bliver det aften og morkt, man
slir lejr og falder i ssvn. Pludselig hsres der ls-
vebrol, den ene jreger vigner, griber sit gevrer,
men far ikke ram pA dyret. Den anden jeger og
oppasseren vAgner ved skuddene, hvorefter de al-
le begiver sig ud i terrrenet, hvor heldet er med
dem. De skal skyde ikke 6n, men to lover. Af-
slutningen er meget dramatisk, begge dyr skal
fl6:es og skindet derefter ophenges pA to pele.
Men det kom til at eA helt anderledes!
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Optagelsen

Ole Olsen, fotograferne Axel Graatkjer og Knud
Lumbye, filminstrutoren Viggo Larsen m.fl. hav-
de aftalt, at optagelserne skulle finde sted lardag
den 18. august. Rygterne havde lange svirret om,
hvorvidt disse filmoptagelser ikke tangerede dy-
replageri - Foreningen til Dyrenes Beskyttelse i
Danmark i hovedstaden havde fiet nys om sagen,
hvorefter det var lykkedes at fi justitsministeriet

til at nedlregge et forbud mod optagelserne.

Alt var klar pi den fredelige a i Roskilde Fjord,
da man ojnede en lille b6d med birkefuldmegti-
gen, som medbragte en ordre fra selveste justits-

minister Alberti om at "standse komedien". Nu
var gode rid dyre, Ole Olsen bojede sig for for-
budet, men erklerede at han ville selge loverne
for 150,- kroner til en polsefabrikant i Roskilde,
hvorefter det var fuldt lovligt at nedlagge dyre-
ne. Lavejagten blev derfor udsat til den nreste
dag.

Dyremishandling?

Filmoptagelserne blev opsigtsvrekkende, hvilket
indebar et retsligt efterspil. Fsrst skal vi dog ha-
ve en beskrivelse af den "umenneskelige filmop-
tagelse". I bladet "Dannebrog" for den 20. august
1907 kan vi lese en ubesmykket og virkeligheds-
tro beskrivelse af begivenhederne under over-
skriften: "En raa Forestilline" - det hedder:

"Nu kan Social-Demolcraten passende optrykke
sin Beslcrivelse af den Lovejagt, som Autoriteter-
ne forleden fik forhindret. Thi i Gaar har den
virkelig fundet Sted paa Trods af det nedlagte
F orbud. Bio gr afte ater - Dir ektoren, Hr. Ole Ol s en,
har ikke negtet sig noget. Skont han har faaet en
tydelig og klar Forestilling om den Harme og In-
dignation, der fra alle Sider kom til Orde, da
hans projekterede Lovejagt og det dermed i For-
bindelse staaende Dyrplageri blev bekendt, har
han alligevel paa Trods af Justitsministerens
Forbud dristet sig til at a/holde Lovejagten.
Han har forstaaet at undgaa det stedlige Politis
Kontrol og ad andre Veje listet sig over til den
lille O I Roskilde fiord, og ddr har han saa i
Gaar Formiddags veret Hovedmanden for det
modbydelige Dyrplageri. Vi har i gaar haft en
Samtale med Lejre Henedskontor og Roskilde-
bladenes Redaktioner, og Resultatet er blevet

Folgende Oplysninger: I Gaar Morges tidligt er
Biografteater-Manden og de ovrige Lovejegere
afrejst fra Kobenhavn. De har vogtet sig for at
komme til selve Roskilde og Sct. Jorgensbjerg,
hvor Sognefogeden passede pqa, ot ingen "Jege-
re" tog ad Elleore til, og er antagelig ved Hede-
husenes Station staaet af Toget. Derpaa har Sel-
skabet begivet sig til Roskilde Fjordens Frede-
rikssunds-Side, hvorefter de fra Vedelev, antage-
lig med Assistance af nogle Fiskere, er sejlet
over til Oen. De er gaaet meget forsigtigt til
Vrerl<s, og saa snedigt har de baaret sig ad, at
Jorgensbjerg Sognefoged, der jevnlig i Kikkert
saa til Oen, ikke har kunnet opdage dem.

En af de Mrend, der paa nogle Hundrede Alens
Afstand overvmede Jagten, fortalte i Gaar Efter-
middags til Roskilde-Journalisterne: Det varede
lidt, inden alt var parat. De tropekledte Gentle-
men og Negere gik forst rundt og rettede lidt paa
de kunstige Palmetreer, og Hr. Olsen undersog-
te, om det hele var i Orden. Omsider kunde der
begyndes. De rffilbevebnede Slqttter gemte sig,
og ved Hjrelp af en Snoremekanisme lukkes der
inde fra det Skur, oven paa hvilke Fotograferne
sad og rystede, og hvori Hr. Olsen havde sogt
Skjul, op for det ene Lovebur. Det vilde, udhun-
grede Dyr styrtede ud, der lsd et vddigt Brol,
og Loven sprang paa Ryggen af den ulykkelige
Hest, der stod bundet til et Tre.
I samme Nu suste en Dum-Dum Kugle gennem
Hestens Hoved, som fuldstrendig sprengtes. Der-
efter blev der med samme Slags Eksplosionskug-
ler skudt paa Loven, og samtidig blev der lukket
op for det andet Bur. Nu knaldede Skuddene las
og Dronene lod over Vandet. Men Lsverne var
stadig spillevende. Den ene slebte sig ned til
Strandkanten og dode farst, efter at den havde
faaet 5 - fem - af de eksploderende Kugler i
Kroppen. Den anden laa og vaandede sig inde
mellem Palmetrreerne. Da den var blevet ramt af
to Kugler, rejste den sig, brolte og viste Trender
og vilde tilsyneladende til at gaa las paa den
Iamslaaede Fotograf. Den var imidlertid for ud-
mattet af Sult og Blodtab - og efter den tredie
Kugle dode den".

I forhsr

Sagen gik sin gang. Justitsminister Alberti havde
bestemt, at retten skulle settes i kgl. hoffotograf
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Peter Elfelts atelier ph Astergade. Med "Kino-
Apparat No. 1" blev de "rystende" meter film fo-
revist - ikke blot for de 10 fiskere, som havde
oververet "lovejagten" pA Elleore, men ogs6 for
justitsminister Alberti, som var modt op i fuld
ornat, med trekantet hat. Der var drama i luften.
Filmforevisningen gav ikke Ole Olsens modstan-
dere megen medhold. Det var tydeligt, at laven,
da den sprang pi kiddet, ojeblikkelig havde
drrebt det med sin pote. Filmstrimlen bekrreftede
ogsi, at hesten blev drrebt ojeblikkelig af skarp-

skytternes kugler, da loven sprang pi denne. De
tilstedeverende vidner kuldkastede enhver tale
om, at loverne havde lidt unodigt under filmopta-
gelserne. Ole Olsen blev nesten frikendt - han
blev frataget sin biografbevilling, hvilket indebar
langt storre reklame end en "solle" biografbevil-
ling. "Lovejagten" var en sprendende og godt for-
talt historie pi 215 meter. Den blev Nordisk
Films hidtil storste succes og solgtes i 259 kopi-
er, de fleste til udlandet - hermed var filmselska-
bets navn blevet verdensberomt.
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( l )

(2)

(3)

(4)

(6)

(7)

NOTBR:

(e)

(10)

( l  l )

(12)

(13)

(14)

(1s)

Filmen blev forevist ved en 100-6rs filmfestival i
Leeds i 1988.

Laterna Magica: Fransk: laterner ophrengt pi lyg-
tepel under Den Franske Revolution. Optisk ind-
retning, som kan fremvise malede figurer pA glas,
forstsrret pi en vreg i et msrkt vrerelse.

Stroboskopi: Figurer el.lign. i bestemt sammen-
hengende omdrejningsbevegelse.

Thaumatrop: Et stykke legetoj som ved hurtig om-
drejning viser mangfoldige bevregelsesformer.

Phantaskop: Gr., tryllelygte.

Zoetrop: En videreudvikling af Phenaskopet.

Diorama: Tredimensional gengivelse af et stykke
virkelighed.

Anorthoskop: Et stykke optisk legetoj. To parallel-
le, runde skiver som er frestnet vinkelret pi sam-
me akse, om hvilken man ved et snorlab drejer
dem til modsatte sider med forskellig hastighed.
Figurerne pd skiverne synes at udgore et sammen-
hrengende billede.

Praxinoskopet: Fsrste apparat der viser "bevegeli-
ge" for mere end 6n person. Opfundet som legetoj.

Kinematograf: Apparat til optagelse og fremvis-
ning af bevegelige billeder.

Phasmotrop: Laterna Magica kombineret med en
Stroboskopskive.

Zoepraktiskopet: Drejelig billedskive.

Fonografen: Forste apparat til mekanisk lydgengi-
velse.

Kronografier: Navnet pi Eadweard Muybridges
runde glasplade med fotografier.

Jules Marey offentliggjorde sine eksperimenter i
bogen: "Le Mouvement", et hovedvrerk pi omr6-
det.

Bdr. Lumidre opfandt Autochrome-pladen i 1907.
Den fsrste praktiske farvefotografi -protes.

1895 I januar/februar optager bdr. Lumidre deres
fsrste film i Lyon.

22. februar fremviser Anschiitz "levende" billeder
i den tyske Rigsdagsbygning i Berlin.

22. marts fremviser brsdrene Lumidre film i So-
cidtd d'Encouragement d L'lndustrie Nationale i
Paris.

17. aprll fremviser brsdrene Lumidre filmen "Ar-
bejderne forlader fabrikken i Lyon" pi Sorbonne
universitetet i Paris.

10. juni fremviser brsdrene Lumidre film pi Con-
grds des Socidtds Francaises de Photographie i
Lyon.

28. december fremviser brsdrene Lumidre de fsr-
ste film mod betaling i Paris.

(Det skal bemaerkes, at fotohistoriske oplysninger
vedrorende osteuropreiske og specielt russiske eks-
perimenter og konstruktioner er sparsomme og
upracise, derfor udeladt i denne sammenheng).

(18) Edison (Dickson): Bil ledmilet: 1 x 314" (24,4 x
19,05 mm). Bemrerk fi lmen rykkede 19 mm (bil-
ledskridtet); derfor var der en lille uundgielig
overlapning ph 0,025 mm foroven og forneden pi
strimlen. Det var derfor ikke muligt umiddelbart
at holde 1,33:l proportionen ved projektion, idet
man maksimalt kunne udnytte 18,95 mm (da der
ikke var dobbelteksponeret) af det eksponerede
bil ledes hojde. Til sammenligning er den helt t i l-
svarende DIN 15502 Teil 6 (Aufnahme und Wie-
dergabe von Stummfilmen - Bildseiten-Verhaltnis
1,33:1) fra maj 1982 med folgende m6l: Optagel-
se:24 x 18 mm. Gengivelse:  23,5 x 17,5.  Sidst-
nevnte givende proportionen 1,34'.1 . Lumidre-bil-
ledmilet: 25 x 20 mm (Bil ledskridt: 20 mm).
Format: 1,25:1 .

(B)

(16)

(17)
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