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Forside: Naturprofessor Emile Reynauds Praxinoskop er det farste vellykkedeforsag pd at skabe bevegelige animerede billeder - et skridt pd vej mod filmens opfindelse.

Tak for bidrag til Objektiv.

NORDISKFILM

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
suppleretaf nedennrevnteinstitutioner og privatpersoner:

Det DanskeFilmmuseum
Danmarks TekniskeMuseum
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 accepterebegrebet film til at greldeepisk skildring optaget pi en cellutoidstrimmel. Denne skarpe akademiskeadskillelsemellem stroboskopiskebilledserier og den projicerede celluloidfilms frie
lrengde,bsr ikke vrere normgivende.Begrebet film bsr omfatte alle mekaniskeog 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 1995vil 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 August og Louis Lumiire erklrerede da ogsfrumiddelbart efter prresentationen i det parisiske blad L'Illustration, Journal Universal, at de
ikke var filmens opfindere, men dens t'fsdselshjrelpere".Kendsgerningen 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 skrebneog omverdenenstrang til at give reren til brsdrene Lumiire, som var de fsrste til udnytte opfindelsenkommercielt, er
opfinderen og kinegrafkonstruktsren Louis-Aim6 Le Prince forblevet
en mere eller mindre ukendt person i filmhistorien.
Filmens ttopfindertt
Le Princeblev fodt 28. august 1842i byen Metz.
Faderenvar officersven med fotografiets opfinder
Louis Mand6 Daguerre. Det kunstneriskeog teknisk videnskabeligetrjem var en god grobund for
den videbegrerligeog talentfuldeLe 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 fotografiske metode indgik i hans utallige eksperimenter,
som pi et tidspunkt skaffede ham mange bestillinger og serpregede kunstneriske opgaver. Det
blev ham en stor rlre at fremstille portretter af
dronningVictoria og William Gladstonepi guldbelagtemetalplader,disse blev i 1878 indemuret
i obelisken "KleopatrasNil" pA ThamesEmbankment 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 succesfulde mekanikus og konstruktor havde 2. november 1886 fiet udtaget amerikansk patent pi et
apparattil at frembringe "levende" billeder. Den
10. januar 1888 far han det fsrste "kinematografiske patent".Det gjaldt anvendelsenaf gelatinefilm til projektion af "levende" billeder. I 6rene
forinden havde Le Prince udfort omfattende
forsog med at konstruere en filmoptager og projektor. I sommerhalvAret1888 var den ferdigkonstrueret,med malteserkors og objektiv, hvorefter han i oktober optog verdens forste "levende" billeder (1). Filmmaterialetvar amerikaneren
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Hannibal Goodwins (1822-1900), celluloidfilm,
patenteret2. maj 1887.

a one-lensCameraand with it photographed
- animatedpictures -

De legendariskeoptagelserblev forevist i 1988,
hvor englrenderne
fejrede filmens 100-irs jubilreum. 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:

Somewere takenon LeedsBridge in 1888.
He also made a projecting machine and thus
initiated the art of cinematography.
He was assistedby his son & by JosephWhitley,
JamesWV Longley, Frederic Mason of Leeds.

"Jeg var forblaffit over at se Billederne af hestetrulcneSporvognepaa vej over Broen, og over
at der kom Rog op af en af Personernespibe,,.

This tablet was placedhere by public subcription.
Filmens ttgenfodelse"
De bevegeligebilleder fik derfor fsrst deresofficielle fremforelse 7 5r senereaf tre andre franskmrend,Antonie Lumidre og brodreneAugust og
Louis Lumidre. Filmen blev for fsrste gang
fremvist mod betaling lardag den 28. december
1895 i den nyindrettedebiograf Cin6matographe
Lumidre. Her kunne fotografen Cl6ment Maurice,
pi brodreneAuguste og Louis Lumidres vegne,
byde velkommen i Grand Caf6s Salon Indien pA
14, Boulevarddes Capucinesi Paris. pi en veg i
det hotel, som i dag findes pA stedet,har byens
magistratopsaten beskedenmarmortavle:

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

"Her fandt ved hjelp af Cindm.atografen
de for ste offentI ige fr emvisninger
af levendebilleder sted'.
Filmens endeligeog succesfuldepresentationvar
kulminationenpA utallige personersopfindsomme
og ihrerdigebestrebelserpA at levendegsrederes
billeddromme.Det er dennekinematografiensudviklinsshistoriesom her skal fortrelles.

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 genialeopfinder i folgendeord:
Louis Aimd Augustin Le Prince
had a workship on this site, where he made
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Prrehistorie
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Med markerod jordfarve blev vildsvinejagten foreviget, ikke blot i
Altamiragrotten, men overalt i middelhwsomrddet.

Begyndelsen
Fra tidernes morgen har mennesket snsket at
fastholde og videregive dets handlinger. Bevregelse, mimik, gestus og dans har veret dets udtryksmide. Allerede fra slutningen af den reldre
stenalder finder vi spor i den spanskeAltamira
grotte,hvor cro-magnonfolketfor 20.000ar siden
afbildede springendevildsvin med 8 fsdder, m6ske et forsog pA at illudere bevregelse.I Norden
kendestilsvarende billeder i form af helleristninger som bl.a. viste jregerenskamp for at nedlregge 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 gengivelseraf livet i det gamle Athen.
Med tiderne endredes udtryk og midler. For mere end tusind ar siden udvikledes forskellige former for skyggespil og bevregelseskunstpi det
asiatiskekontinent, forst og fremmest i Kina, In-

dien og pi Java. Under Sung dynastiet (9601279) blev det kinesiske skyggespil fremfsrt som
en blanding af lysspil, dukketeaterog mimisk bevregelse.Skyggespillenehandledeom herskernes
hofliv, Kinas op- og nedgangsperioder,krig og
fred, men ogs6 om kerlighed, had, jalousi, mord
og hevntogt. Den ledsagendemusik underbyggede illusionen af bevregelseog liv. I det indiske
skyggeteaterfandtes de samme dramatiske motiver, dog med udprregetreligiost islet. p6 Java
udvikledes en serlig variant af skyggeteatret.Her
var figurerne fremstillet siledes, at lyset faldt p6
figurenes bagside, som var forgyldt eller sslvbelagt. Hensigten var ogsi her, at illudere bevregelse. Takket vrere de krigeriske mongoler niede
skyggeteatrettil Persienog de arabiskelande, 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 fodsel. Motivets gentagelseskal tydeligvis illudere bevregelse,
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De eg,tptiske legioner i taktfast "bev@gelse".

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

LaternaMagica
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 konstrueretsom
en lukket kasseaf tre eller metal pA hvis ene side, der er pAsaten tubus. Inde i kassensidderen
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
indskydesglaspladereller lignende.Billedet kastes op pi en hvid veg i et msrkt verelse.
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Roger Bacon

Roger Bacon

Denne Laterna Magica passer fint pd ove:nnevntebeslvivelse
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Den engelske franciskanermunk Roger Bacon
(1214-1294)fremstilledeforskellige kombinationer, hvori der indgik hulspejle, han skrev bl.a.:
"Ved hjelp af et spejlarrangementkan manfrembringe lysbilleder paa en mur".
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Tysk verl<stedfor Laterna Magica. Dateret I 392!

Den magiske lygte har fremmanet djevelen i forstorret
skikkelse.En "mekanisme"gjorde den bevegelig. Hdndslviftillustration af Giovanni Fontana I420.

Det er dog uvist, om han fik fremstillet en egentlig projektor. I et h6ndskrift fra 1420tegnedeitalieneren Giovanni Fontana en Laterna Magica
som projiceredeen natlig ibenbarelsetil beskuerens radsel. Billedet forestillede djevelen. Effekten forstrerkedesyderligere ved en "drejemekanisme",som gjorde billedet bevregeligt.FlorantinerenLeonardoda Vinci (1452-1519)beskriver
Camera Obscuraog setter en linse ind i lygten
for at forsterke lyset fra lygten. Leonardo ben€vner det "Oculus artificialis" - "det kunstige
oje" eller "tyrens oje". Omkring 1650 introducerede venetianerenGiuseppeCavazzasine "italienske skyggebilleder"pA en rekke torve i de italienske byer. De meget populere forestillinger
spredte sig som ringe i vandet. I hundredvis af

markedsgoglerevarierede deres fremvisninger,
nogle gode,andredirlige. I 1760'erneblev gogleren Lorrain Sdraphin(1747-1800)den fsrende.
Hans forestillinger "Kinesiske skyggebilleder"
vakte sA stor begejstring,at han i 1172 drog til
Paris,hvor han etableredeet skyggeteateri Hotel
Lannion i forstadenVersailles. Her havde S6raphin lykken med sig, idet det blev ham bevilget
at fremfore sit skyggespil for dronning MarieAntoinette og hendes son. Den 22. aprll 1781
flyttede skyggeteatrettil Palais Royal i centrum
af Paris. Snart strsmmede aristokratiet og det hojere bourgeoisitil hans forestillinger. Under den
franskerevolution fik den et politisk preg. Den
altid rebelskeS6raphinkaldte fra l79l sit teater
for "De sanderevolutionrres teater".

I

En djevlefigur Qdeligfremstillet med "bevegelige" led til anvendelsei Camerq Obscura 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.

l2

Gogleren Lorrain Sdraphin.
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Middelalderlig dukkespil. Det var en kunstalt at gar figurerne bevegelige og "levende".

Skyggeteatret,filmens forfuder, havde et stort publikum i de arabiske
lande. Opstillingen er meget lig vore dages biograf.
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C.F.M. Dechales viser i sin matematiskelerebog "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 videnskabsmandog naturforsker, Thomas WalgenstenRasmussen(ca. 1627-1681),arrangeredei 1665 en forevisning af lysbilleder i
den sydfranskeby Lyon. Stedet, hvor brsdrene
Lumidre 230 ttr senere skal prresentere deres
Cin6mathographe.
Det havde vakt srerlig opmrerksomhed,at Walgensteni sin "spejlskrivekunst"bl.a. gjorde brug
af linser og hulspejle. Derfor mi opfindelsenaf
Laterna Magica nok nermere tilskrives den opfindsomme dansker end jesuitterprasten Athanasius Kircher (1601-1681), som hidtil antaget.
Kircher fremvisteganskevist alleredei i646 lysbilleder pi et lrerredfor kardinalkollegieti Rom,
men angiver Thomas Walkenstens Laterna'er
som de bedste.I 1670 konstrueredeKircher et
enormt apparatkaldet Catoptric til fremvisning af
"bevregelige"billeder, og i et skrift: "Lyset og
skyggens store Kunst" udgivet i Amsterdam
1671, nnvner Kircher Walgenstenog tryllelygten, som benevntes "nova lucerna". Adskillige
undersogelserpeger da ogs6 pi Walkenstensom
den egentligeopfinder. I 1888 foretog dr. Reinhardt Meissen en grundig undersogelseog konkluderer folgende:
"Danskeren Thomas Walgenstentilkommer eren,
fremover at blive betragtet som opfinderen af Laterna Magica og proj ektionskunsten".

t5

JesuittermunkenAthanasius Kircher's opstilling til fremvisning af "bevegelige" billeder, det sdkatdte
"livshjul", besltreveti "Art Magna" anno 1670.

Walgenstenrejste i de folgende Ar rundt i Europa, hvor han i adeligeog fyrstelige kredse fremviste lysbilledseriermed Laterna Magica. I byerne Rom, Venedig og Firenze opfsrte han serier
af legemsstorebilleder i klare farver, med komiske og tragiskeindslag.Adskillige fyrster "gjorde
bestillinger"pfl hans tryllelygte.
Hjemvendttil Danmark i 6ret 1670viste Walgensten sine lysbilleder for kong Frederik III (16091670) og det danskehof. Han forreredekongen
en tryllelygte, som desvrerre er forsvundet. Et
lysbillede af "Doden med sit Timeglas" behagede
majestretensi meget,at det blev forevist tre gange. Hoffolkene opfattededet som et ondt varsel.
Kongen dode ulykkeligvis kort efter den 9. februar. Arsagen var en kombination af lungebetrendelseog et svagt hjerte.
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Denfromme abbed Jean-Antoine Nollet konstruerede i 1777 et legemsstort solmikroskop, som via et
sp ejIar r angement kunne fr emvise Iaternq magi ca- bi I I eder.

t7

Laterna Magica blevforst gang beslvevetaf 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@stenkoger og syder, en magisk udstrdling som har vakt opsigt. De senere modeller stammerfra Det Danske Filmmuseums samling, pt. deponeretpd Danmarks TekniskeMuseum.
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Forskellige konstruktioner i metal af laterna magicafra beg,,ndelsenaf 1700'tallet.
I lygtens tubus var indsqt en primitiv linse.
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En "rigtig" kineser
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Fantasmagori

ttTeatermagit'

Robertsonsmobile Fantaskop, patenteret 1799.

Efterhflnden begyndte teaterdirektsrer og markedsgoglereat 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 aeronautog opfinder af faldskermen var bekendt med livets "op- og nedture". Hans hensigt var bl.a. ved hjrelp af Laterna
Magica at opfare skrrekindjagendeokulte og spiritistiske seancer,kort sagt, at tilbyde det parisiske teaterpublikummere gys - som "dessert"til
den franske revolution. Under artistnavnet Robertson gjorde han udtrykket "Fantasmagori" spogelsesscener
fremkaldt ad optisk vej - til et
skrakfyldt begreb. Hans "teater" 16 i Rue de la

22

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. Forestillingenbegyndtemed lyden af silende regn, buldrende torden, akkompagneret af f.eks. hylende ulve. Pludseligdukkedeet
magisk lysbilledefrem pi det hvide lrerredvisende 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 svrevendeflagermus eller
dodningehoveder.Forestillingen afsluttedesofte
med, at de tilstedeverendeblev indhyldet i hvide
rogskyer, efterfulgt af moralske besvrergelser
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Det finere borgerskab ser pd Laterna Magica-biileder
,,hel<seagtig,,
fremvist aJ'en
person,

over mennesketsudsvavendesksrlevned.En anden af Robertsonsopfindelser kaldte han Fantaskop, patentereti 7799, en Laterna Magica monteret pi hjul. Denne fantasirige showman havde
enorm succes,turneredeoveralt i Europa og tjente mangepenge,med hvilke han finansieredesin
storehobby, ballonopstigning.
Laterna Magica forestillingerne havde dog, pi
grund af olielampensringe lyseffekt, visse begrensninger.Men i 1825 blev problemetlsst ved
opf,rndelsenaf 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 begransninger overnrndet. Langsomt endrede man
repertoire,publikum krrevedemere indhold, bl.a.
sprendendeeventyr og romantiske fortrellinger.
Der blev fremstillet billedserier pi glasplader
med Gullivers rejse og Robinson Crusoeseventyr.

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

Den store grreske naturforsker Klaudios Ptolemaios ca. ttr 130 efter kr.f. omtaler i sit vrerk
"Optik", hvorledesen hvid skive, hvoraf blot et
enkelt udsnit er farvelagt, fir denne farve, nir
skiven bringes i hurtig omdrejning. Mange tenkere har siden beskeftiget sig med ojets "besynderlige" opforsel bl.a. den store astronomAlhazen (-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 menneskeligehjerne kan opleve
indtrykket af "levende"billeder. Det er ojets evne
til at fastholde lysindtryk, eller rettere hjernens
treghed - dens manglendeevne til at adskille flere efter hinanden folgende synsindtryk - som er
grundlaget for oplevelsen. Ojets nethinde fastholder det visuelle billede i ca. 1/10 sek. efter at
lysindtrykket er ophort. Iagttagelsenkunne vrere
en svingende fakkel eller et ildhjul. Nar nethinden treffes af flere, kortvarige billedglimt, opfatter ajet det som 6t uafbrudt billede, en rrekke
kontinuerlige stadier af en bevregelse,kaldet den
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stroboskopiskeeffekt (3). Dette bekreftedes videnskabeligt i 1765 af franskmanden Chevalier
d'Arcy, han milte ojets treghed til 1/8-1124sek.
I videnskabeligekredseblev fenomenet ofte diskuteret og ved en sammenkomsti The Royal Society udspilledesfolgende lille hrendelsemellem
den beromte engelskeastronom Sir John William
Herschel(1738- 1822) og matematikerenCharles
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 bddeforsiden og bagsiden
af dennemont?"
Babbage tsvede et ojeblik og svarede'."Hold den
op foran et spejl!". "Indrommef" sagdeHerschel,
"men her ser De en endnu simplere metode" samtidig med, at han satte monten i en snurrende
bevegelsepi bordet og lod Babbageholde ojet i
hajde med den snurrendeman! hvorved denne si
begge sider af pengestykket samtidig!

Thaumatropen

Medfortryllendeelegance
fremforesen "bevegelse"med Thaumatropen

Medens de unge damer er betaget af Zoetropens snurren, demonstrerestroldskiven af husetssan.
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Thaumatropeneller troldskiven, her
forsynet med en lille elektromotor, var det tilte
srykkelegetoj, som for farste gang gav indtrykket af
et ,,levend",,bfllndn.
Danmarl<sTekniskeMuseum, Helsingar.
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Troldskiven
Det fsrste kendte apparat,som gengavet billede
i bevegelse var et stykke legetaj. Opfindelsen
blev giort af to personersamtidig. Dr. W.H. Fitton (1780-1861)
og Dr. JohnAyrton paris(17g5_
1865) i 1825. De kaldte det lille stykke legetoj
for Thaumatropen(4) eller troldskiven. Det var
ganske enkelt virkeliggorelsen af Sir. William
Herschelstrick 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_
ledernefalder sammen- fuglen sidder inde i bu_
ret - et s6kaldtefterbillede.
Mange pudsige pAfund sA dagenslys. lg32 op_
fandt to personer uafhengig af hinanden slags
billedteater.Den belgiskefysiker JosephA. plau_
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teau 1801-1883),fremstilledephenakistoskopet,
ogsi kaldet Phantaskopeller Troposkop (5), og
professor Simon von Stamfer (1792-1g64)pre_
senterede
den7. maj 1833i Wien Stroboskopet,
_
i folkemunde kaldet "det levende hiul". phena_
kistoskopetbestodaf to overfor hinandensidden_
de roterendepapskiver,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 lanceiedeHenry
LangdonChilds overblrendingsbilleder
(tAgebille_
der). Det blev muligt at synkroniserebillederne,
dvs. arbejdemed to projektorer, samt mekanisk
at fremkalde enkle bevregelseri lysbilledfrem_
visninsen.

Forslrellige stroboskopiskebilledhjul. Dqnmarks TekniskeMuseum, 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$ TekniskeMuseum.
En forlystelsessyg dame kigger i Mutoskop.

Mutoskopet er en avanceretformfor "Flip-bog", hvor man ser "levende" billeder. Ved at dreje pd
et hdndtag akliveres en mekanisk "motor" som gennembladrer de tusinder af smd fotografier.

3l

Et engelskMutoskop. Science museum,London

Engelsk Mutoskop medforstonelseslinse. Opfundet af Herman Cqsler
i 1895.ScienceMuseum,London.
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EnglenderenW.G.Hornerfremstilledei 1832treforskellige
udgaveraf Zoetropen.

Zoetropen
Det naste slaidt var en videreudvikling af Phenakistoskopet,det s6kaldteZoetropen(6) ogsAkaldet "trylletromlen" eller "djevelens hjul". En billedstrimmelmed 12 billedfelter anbragtespA indersidenaf en cylinder, overst forsynet med 12
lodrette sprrekker.Cylinderen drejedes rundt, og
ved at se igennem spalteebningerne
kom der bevegelse i billederne.Zoetropenblev i ovrigt opfundet ikke mindre end tre gange.I 1833 af amerikanerenWilliam Horner (1786-1837),som gav
den navnet Dredaleum (gr. kunstfrerdig), og i
1860 af Pierre Desvigne, for endelig i 1867 at
blive patenteretaf E. Lincoln i Amerika. Zoetropen blev uhyre populer som underholdning i de
borgerlige hjem, men den blev ogsi grundlaget
for den videre udvikling. Allerede i 1854 fremstillede Horner den fsrste kendte tegnede filmstrimmel. Den blev efterfulgt i 1856 af "Parkesin" en kollodium/gelatinefilm, navngivet efter
sin opfinder,AlexanderParkes(1813-1890)fra
Birmingham, senere aflsst af celluloidfilm.
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"Kukkassemanden"har taget opstilling pd markedspladseni en italiensk by
Kobberstikaf Pinelli Roma, I8l 5.
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"Kukkassemanden"fremviser skibskatastrofer, brandkatastrofer, kendte pladser og bygningsverker i mdnelys. Prospekterneer 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 demonsteresin 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 875), Tyskland.
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Lysbilledprojekiion I 860

59

Dioramaet
Det storeteater-diorama(7) er ligeledeset forsog
pi at levendegaretilskuernes opfattelse af drama
og skuespil. Paris blev teater- og dioramaernes
mekka. I 1822 installeredesgaslys i den traditionelle pariseropera,prremiereforestillingenhed:
"Aladdinsvidunderligelampe". Teatretblev gjort
til en pragtfuld billedbog. Den tydelige forvandlingseffekt fremkom ved lysets virkning, og de
stadig forbedredeoptiske muligheder. Transparente skrermemanovreredesved hjelp af et kompliceret teatermaskineri.Dioramaet var opstiet,
og en af de fsrendeblev den hojt begavedeillusionist, teatermaler og opfinder Louis Mand6
Daguerre, som den 11. juli 1822 etableredesit
eget "Maison du Diorama" p6 rue des Marais i
Paris. Daguerre ville skabe et alternativ til det
fransk-klassiskehofteater med dets litterere eksklusivitet og intellektuellekolighed. Det folkelige
publikum skulle have underholdning, romantik
og melodrama. Det blev straks en forrygende
succes, som det forste itr indbragte 200.000
franc. Pengeneblev bl.a. brugt til hans eksperimenter med fotografietsopfindelse.
Daguerre forbloffede i 1830'erne det parisiske
publikum med en fornyelse. Et diorama med
dobbelteffekt. Metoden var den, at store hindmaledekulisseagtigetrepperaf 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 figurer pi forsiden,gennemlyseffekten,langsomttones bort, medensbagsidensbilleder blev synlige.
Dette var en markant fornyelse i forhold til det
hidtidige statiske tableau. Alt blev gjort for at
skabe"bevegelse"i oplevelsen.

Fotografietsopfindelse
Louis Daguerre dramte om og eksperimenterede
med at finde en kemisk metode til at fastholde
det eksakte farvebillede i hans Camera Obscura.
Forsogenevar mange, omkostningemestore og
forst efter indgielse af et forskningssamarbejdei
1829med JosephNic6phoreNiepce (1765-1S33)
begyndtemulighederneat vise sig. Desverre da-
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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 VidenskabernesSelskab i Paris prresentere6rhundredetsopfindelse:daguerreotypiet,det fotografiske billede. Fi manedersenerevar tredimensionale stereoskopiskeoptagelser en mulighed og
med englrenderenFox Talbots opfindelseaf papirnegativeti 1841,blev det muligt at mangfoldigore billeder i et ubegrrensetantal.
Nresteslaidt blev, at den belgiske professorJosephPlatau(1801-1883)foreslogat anvendeden
nye kunst i de bevregeligebilleders tjeneste.Vi
kender desverre ikke noget til resultaterne,men
ved hjelp af hans Anorthoskop (8), hvortil han
anvendte16 modelleredegibsmodeller,32 daguerreotypiersamt 32 tegninger,lykkedesdet at vise billeder pA et lerred, omend indtrykket af
bevagelsevar ringe.
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En ttkanonkongett
Den ostrig-ungarskeartilleriofficer Franz von
Uchatius(1811-1881)blev pA grund af sin krigeriskeinteresse,alleredei 1853, ophavsmandtil
"bevegelige" lysbilleder. Franz undervistei ballistik og havde til dette formil konstrueret et sindrigt apparatfor at demonstrere,hvilken bane en
kanonkugletilbagebgger ud over landskabetfra
til sit nedslag,ved hjalp af
afskydningsojeblikket
en LaternaMagica. Den id6rige officer fik fremstillet en sortmalet glasplade, diameter 50 cm,
herpi friskraber han 16 huller, hvori der blev
malet et landskab.En kanonkuglei 16 forskellige
positionerblev pimalet hvert landskab,hvorefter
blev anbragtforan hvert bilen forstorrelseslinse
pegende
mod
samme plet pA veggen. En
lede,
Laterna Magica blev monteret pA en metalarm,
som kunne bevregesi en lodret cirkel med samme radius som de pimalede billeder pi glaspladen. Lyset blev slukket, Laterna Magicaentendt
og sat i en cirkulrer bevegelse.Hurtigt efter hinandenblev billederne belyst og projiceret op pi
veggen. De unge officersaspirantersi nu kanonkuglen "suse" hen over landskabet.Opfindelsen
fik ingen stsrre betydning,men det har unegtelig
veret en oplevelse.

5(HErg€ Hrr s(HUIZEN

Franz von Uchatius konstruktion til
"bevegelige" b ilIeder.

Bevregeligstereo
En del stereoskop-fotografer
arbejdedetilsyneladendemed forsog pA at skabe "bevregelse"i det
ellers "dsde", men rumlige fotografi. Den franske
fotograf Erich Lamy fremstillede i 1860'erneen
serie, som han kaldte "Epreuve d Mouvement"
(eksperimentmed bevregelse)pA karton. De fotografiske motiver viste personerbeskeftiget 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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Praxinoskopet

Den overste del af et Praxinoskop.
Danmarl$ Tekniske Museum.

Emile Reynaud
Et bemerkelsesvrerdigtgennembrud skete, da
franskmanden,professori naturvidenskab,Emile
Reynaud(1844-1918)i 1877 konstrueredePraxinoskopet(9), et apparat,som viste animeredebilleder for flere tilskuere pi 6n gang. Han fremstilledetre lystspil, det lrengstevar p6,700tegnede billeder, limet pi et 50 meter langt billedbind,
sammenklrebetaf flere stykker. Det fremvistes
offentligt i oktober 1892 i Paris i Mus6e Gr6vin
med et hinddrevet fremviserapparatunder navnet
"PantomimesLumineuses". I det lille forevisningslokale sad ca. 30 mennesker,som sprendt
ventede pil, at det annonceredeprogram skulle
begynde.Endelig blev lyset langsomtdrempettil
tonerne af levende musik udfsrt af Gaston Paulin
samtidig med, at figurerne pi lerredet begyndte
at bevregesig. Det fascineredepublikum jublede
af henrykkelse,nir Harlekin med sin stok begyndte at prygle Pjerrot. Praxinoskopetm& betragtes som det fsrste velfungerende kinematografapparat.
For hvert billede var der et spejl, placeretmidt i
apparatet,som drejer rundt. Uanset hvor betagende hver enkel konstruktion si ud, var kontinuiteten i bevregelsernemangelfuld. Det var en betingelse at kunne fremfsre 12-16 billeder i sekundet
for at "levendegore"indtrykket. FotografenJac-
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quesDucom udtalteherom: "Det uvanteAje folte
alle disse urigtige og merkverdige Bevegelser
som noget ubehageligt, og dette Ubehagforogedes yderligere ved Manglen paa Forandring i
Billedet og den Trethed, som fremkaldtes af Billedernes Flimren". Dette var et kardinalpunkt.
Efter 12. billede var det rytmisk bevregendeobjekt ikke kommet tilbage til udgangspunktet.Bevregelsestidenog cylinderens omkreds var ikke
afpassethinanden,hermedopstodder diskontinuerlige spring i billedfremvisningen. Emile Renaud lanceredeogsi strimler af et gennemsigtigt
materialepA flere hundredemeterslrengde,hvorpA han med utrretteligiver havde malet billedserier, bl.a. Pjerrot og Columbine. Forevisningen
benrevnedes"Th6atre optique". En rivende udvikling var sat i gang, overalt i Europa og Amerika blev der arbejdetintenstpA yderligereat "levendesore"billederne.

CHARLES EMILE REYNAUD IN PARIS.
A p p a r t tz u r E r z o u g u rogp t l e c h eTr i u r c h u n g o n .

Fis.2.

F;c.6.

Emile Reynauds Praxinoskop Pd indersiden af en cylinder er anbragt en billedstrimmel med 12 billeder. For hvert billedevar der et spejl og et prisme i midten.
Ndr cylinderen drejes, spejles billedstrimlen og billederne bliyer ,,levende,,.
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Skematiskfremstilling af det tegnede b illedb dnd.

LE PRAXINOSCOPT
I'illusiontlu mouvement
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le I)RAXIN0SCOPEaoime
IJasdsur une nouvelletombinaisoilde I'opl.ique,
les dessins,leur conmuniquepour aitrsi dire la vie, sans perdrcde leur tinesgc
et de leur colorit.
Cet instrument fournit uxe ricrutiou iDtdressanlcpour les Sraodegler8onne8
aussi bieo qu'attrayaoti pour l€s enfanta.

E. REYNAUD' Invsntour
58, rue Rodier, 58

PARI$

E. t|rmelin

Parit

Fransk salgsreklamefor Renauds Praxinoskop, I I 77.
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Emile Reynaudsforste Praxinoskop fra 1882. En "vidundertromle" er koblet sammen med laterna magica.
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Hans neste modelfra I888 er en kombination af spejl- og diaprojektion. Det "Optiske Teater", kaldet "PantomimesLumineltses". "Arme
Pjerrot" stdr pd programmet. Det haitplaceredeLaterna magica projicerer landskobet ud pd billedskermen. Nederst sarger "Projektions'
Praxinoskopet" for at de "bevegelige" figurer kastes op pd billedskprmen.
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K.lnematograllen

Den amerikanske ingenior Coleman Sellers
(1827-1903),konstruereri 1861 en fremviser,
som han ogsi kalder en kinematograf (10). De
eksperimentelleoptagelservar af hansborn, foretaget med et kamera forsynet med to objektiver.
Billederne var stereoskopiskeog blev fremvist i
en "vidundertromle".En andenamerikanerHenry
R. Heyl (1842-1919) projicerede almindelige
diasbilledermed et apparat,han kaldte Phasmatrop (11), som var et Laterna Magica kombineret
med en stroboskopskive.
Pi PhiladelphiaMusikakademi optog Heyl 18 fotografiskemomentbilleder af sig selv og en dansepartner.Disse blev
monteret pi en stroboskopskive.Hele arrangementetblev ledsagetaf valsemusik.Den 5. februar 1870 blev det offentligt forevist i Philadelphia
Academy of Music. Fremvisningenvar primitiv,
men publikum sA"bevregelige"billeder pA et lerred.

Henry Heyl med sin dansepartner optaget
som momentbilleder.

Hvem opfandt hvad?
Man har i mange 6r debatteret,hvem der bsr have €ren for de "levende" billeders fremkomst.
Det viser sig, at adskillige personermi have andel i denne nre'.Franz von Uchatius,Louis-Aim6
Le Prince, Eadweard Muybridge, Etienne-Jules
Marey, W. Friese-Greene,Thomas Edison m.fl.,
samt brsdreneAusust os Louis Lumi6re.

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

EadweardMuybridge
Den engelskefotograf og egocentrikerEadweard
Muybridge(1830-1904)er ikke med uretteblevet
kaldt de "levende" billeders fader. Muybridge
kaldte sine billeder for kronografier, der blev
fremvist pi et lerred. I 1870'ernefik han kontakt
med den tidligere guvernorog daverendejernbanemagnati Californien, Leland Stanford. 1872
indgik Stanfordet banalt veddemil med sin ven,
Frederick MacCrellish om, hvorvidt en vreddelobshest,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 problemet bad han Muybridge om at optage nogle
fotografiske ojebliksbilleder, men Muybridges
manglendeerfaring pi omr6det gjorde, at billederne var ufuldkomne i forste omgang. Der gik
nogle 6r, vreddemilet stod stadig ved magt, og
lardag den 15. juni 1878 demonstreredeMuy-
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bridge for pressen,at han var i stand til optage
ojebliksfotografierhelt ned ph 111000sekund.
De omkostningskravendeeksperimenterbetaltes
af Leland Stanford.Avisen Chronicle sav folsende beskrivelse:
"Pd den ene side af travbanen har man bygget et
skjul, hvori I2 kameraer er placeret. Pd den anden 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 overjorden er der vandrette
streger. For at fd kameraerne til at elrsponerepd
rette tid, har man udsprendten galvaniseret stdltrdd i en hajde af I tomme over jorden. Meningen er at vognens hjul sknl nedtrykke trddene,
som derefter i rrekkefolgeslutter stromkredsentil
de respektivekameralukkere".

Det endelige bevis. Trovhestenfoto-registreret med alle fire hove i luften. Stanford Museet.

Resultatet var perfekt, Leland Stanford vandt sit
vaddemil og begrebet "bevregelsesstudier"
var
opstaet.I 1879 konstrueredeEadweardMuybridge et apparattil 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 pilimet 12 billeder af en hest i trav. Glasskivenmitte bremsesen brokdel af et sekund,medensbilledet projiceredes og atter sretteskiven i bevegelse. Den 4. maj 1880blev systemetfremvist i San
FranciscoArt Association.EadweardMuybridges
"fiIm" vakte enorm opmerksomhed - avisen Alta
California skrev:
"Mr. Muybridge har lagt fundamentet til en ny
mdde at underholdepublikum pd, og vi forudser,
at hans ajebliks fotografiske Laterna Magica.
Zoopraktiskopet vil spredes ud over hele den civiliserede verden".

Den internationale Muybridge
I sommeren 1881 sejlede Eadweard Muybridge
til Europa for at holde foredrag og fremvise sine
zoopraktiskopfilm. I Frankrig vakte hans forevisninger jubel og stor interesse.Den franske professor i medicin Etienne-JulesMarev (1830-
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Eadweard Muybridge.

1904) konstruerer i marts 1882, i samarbejde
med Muybridge, et "fusil photographique",et fotografisk kameragevrer.I kameraet anbragtesen
rund skive, pi hvilken 12 fotografiske plader var
monteret.Kameraettog de 12 billeder, hvert pi
11720sekund,og mi ansesfor det forste primitive filmkamera i verden. En modificeret udgave
blev fremstillet i samarbejde med astronomen
PierreJulesC6sarJanssen(1824-1907),som allerede i 1874havdefremstillet sin "revolver photographique" til fotografering af planeten Venus,
passageforbi solen. Hver optagelsedekkede kun
et lille stykke af pladen, - kameraet prresterede
48 optagelserph 72 sekunder.Muybridge og Marey udvekslede erfaringer bl.a. om overgangen
fra vidpladefotografering til bromsolv-t arplader.

Den 8. december 1874 optog dstronomen Jules Janssenplanaten Venus' passage forbi
Solen med sin "revolver photographique".

Plqneten Venuspassage.

Pierre Janssens "revolyer photographique" ver teknisk rffineret konstrueret.

Etienne-Jules

Marey

Til stedeunder Eadweard Muybridge forevisninger af Zoopraktiskopet for franske videnskabsmrend i Paris var 6n srerlig interesseretherre, fysiolog og professorved Colldge de France,Etienne-JulesMarey (1830-1904)(15), som alleredei
1860'erne arbejdede med grafiske metoder til
brug for bevregelsesanalyser,
bl.a. med henblik
pi at aflure naturen - fuglene - flyvningens hemmelighed.I 1882 konstrueredeMarey et "kameragever" efter de samme grundprincipper, som
den bersmte astronom Jules Janssenhavde anvendt til sin "fotorevolver" fra 1874. Apparatet
benyttede en glasplade til 12 optagelser, som
hver blev "skudt af' pi ca. 11700sekund.Fotografierne kunne fremvises ph Zoetrop og Stroboskop. I videnskabeligekredse begyndte man at
tage disseeksperimenteralvorligt, og i 1883 stillede den franske regering skonomiske midler til
r6dighedfor opbygningaf et "Station physiologique" i Parc des Princes i Paris, hvor professor
Jules Mareys kunne udvikle sine kronofotografiske forsog. Det var den videnskabeligeanalyseaf
bevegelsei de mindste detaljer, som var form6let.

Kamera-geveret i "skudHar" position.

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 konstrueredehan et kamera som brugte 4 meter lange uperforeredepapirstrimler,
som underlagfor denfolsomme hinde. BkBnderenvqr roterende og hende spaltedbninger.
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Nu kunnefuglens bevegelser studeres noje!
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Marey skudklar.

En af Mareys nrermestemedarbejdere,laboratoriechef og opfinder Georges Demeny (1850I9l7), var gennemmange ar primus motor i disse eksperimenter,og i 1886 stod det apparatfrerdigt, som skulle tilfredsstille snsket om at fiksere
et dyrs bevregelser.Samme ir indledtes et samarbejde med Muybridge, der bl.a' skulle optageen
rrekke seriebilleder af fugle efter Mareys anvisninser.

I 1882 konstrueredeMarey sin Kronograf til multifotografering pd en enkelt plade. To lukkerskiver blev sat i
beve selse mod hinanden.
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Georg DemenysPhonoskopfra 1892, som blev en succes.

Det fotokronografiske apparat brugte 4 meter
lange uperforerede papirstrimler, 90 mm brede,
som underlagfor den lysfolsommehinde. papirbandet var viklet pi en trisse, hvorfra det med en
friktionsgriber-mekanisme blev trukket rykvis
forbi objektivet for derefter at blive viklet op pe
en andentrisse. Lukkeren var roterendeog havde
spalteibning. Fra efteraret 1888 anvendte han
GeorgeEastmanscelluloidfilm, hvorefter "kameragevreret" faktisk fungerede som "filmkamera".
Den 15. oktober kunne han i Academie des Sciencesoffentligt fremvise et kinematografisk optagelseskamera.Selv om Marey ingen intentioner
havdeom at fremstille "levende"billeder, forsogte han dog i 1893 at projicere sine kronofotografier pi lerred, der manglede blot nogle perforeringshuller for at det havde vreret film - eksperimentet mislykkedes.I 1892 udtog Demeny patent pi et apparct, han navngav Phonoskop, beregnet for undervisning af dovstumme. Det kunne gengive talende portretbilleder pi et lrerred,
en id6 Demeny var uvidende om, at Muybridge
tidligere havde foresliet ThomasEdison. Phonoskopet blev fremvist pi den fsrste internationale
fotografiudstillingi Paris 1892. Det blev en succes, hvorefter Demeny lanceredesin opfindelse
kommercielt og afurad sit samarbejdemed Jules
Marey. Han forbedrede i 1894 sin konstruktion,
men havde besvrermed at fi projektet finansieret.

Marey's forbedrede Kronograf med negativ i
rulleformfra 1888. To dr senere blev denforbedret til celluloid-bdnd. Marey's sidste konstruktion, med mekanisk trek, indeholdt grundprincipperne til den kinematografiskefilmoptager.
DD

finder provede utallige gange at overtale finansfolk til at investerei opfindelsen,men forgeves.
Mr. Friese-Greeneforsogte ogs6 at overbevise
krigsministerietom nytten af sin opfindelse.Ministeriet tillod ham at gore nogle optagelserpi
oen Wright, hvor han foretog en del optagelser
fra ballon og redegjordefor billedernesvrerdi i
en krigssituation.Krigsministerietsvaredealdrig,
men betalte ham dog en beskedensum for hans
ulejlighed. Opfinderenblev af sine venner kaldt:
"Mandenmed den fikse id6". I 1891 blev han erkleret konkurs, alle hans apparater solgtes pi
William Friese-Greene
tvangsauktionog spredtesfor alle vinde. Selv
Den neste, som gjorde sig bemrerketpi arenaen havnedehan i greldsfrengsel.Men hverken fengvar englenderen William Friese-Greene(1855- sel eller tab af hjem kunne stoppe denne ukuelige
I92I), fodt i Bristol. Som barn udviste han usad- forsker. Det lykkedes at rejse ny kapital, hvilket
vanlig mekanisk snilde, som ung nedsattehan sig resulteredei hans fsrste kinematograf, som kunne
som fotograf i London og lerte Fox Talbot at fremvise billeder pi lrerred. I Amerika fik han i
kende.I 1888 konstrueredehan en optagertil pa- 1893 hojesterettil at afgive folgende erklering:
pirbind, som han selv havde opfundet, formatet "I(. Friese-Greene,en englender, utvivlsomtden
var 63x38 mm. Aret efter filmede han ferdselen virkelige Opfinder af de levende Billeder. Retten
i Brighton pi celluloidfilm med perforeret kant. har oververetMr GreenesDemonstrstionog unDen 10. maj 1890udtog han patentpi sit "Foto- dersogt hans Dokumenter".Det skulle dog ikke
grafrapparattil levende Billeder", men han mang- blive ham, der hostedefrugterne af de "levende"
billeders opfindelse, han dsde fattig og nedbrudt,
lede en fremviser. Greene etableredeet verksted
ph 39 Kings Road i Chelsea,hvor han arbejdede glemt af nrestenalle. Pi hans kiste var anbragt en
med sine eksperimenter. Han var kendt under projektor blandt orkid6erne, hvorpi der var skrenavnet "den britiske Edison". Den energiskeopvet med rodt: THE END.
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Klip fra en Friese-Greene
film Iggg.

Ottomar Anschiitz
Blandt tilhorerne til Eadweard Muybridges forelasninger i Berlin var Ottomar Anschtitz (1t461907), som i 1885 begyndteat optageseriebilleder 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
placereti "kiggeskab".Inde i skabetsad en operator, som satte hjulet i rotation. Nar billederne
sattesi rotation belystesdisse af et spiralformet
"blitzlys". Anschtitz' billeder var meget skarpe
og firmaet SiemensAG bestiller 78 "kuk-kasser",
hvoraf en del bliver opstillet pA verdensudstillingen i Chicago.Den 25. november1894,over et
tr fsr brsdrene Lumidres fremvisning i paris,
fremviser Ottomar Anschtitz "bevregelige"billeder pA et 6x8 m stort lrered i Berlin. Forestillingen bliver gentaget22. januar 1895 for 300 personeri Rigsdagshuset.
I en kortere periodeendog
mod en entre pi I Reichsmark(!).

Muybridges mode med Edison
I begyndelsenaf 1888begavEadweardMuybrid-
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ge sig pA en lengere foredragsturn6 i Amerika,
herunder msdte han den 25. februar den store
amerikanske opfinder Thomas Alva Edison
(1847-1931),"Troldmandenfra Menlo park", i
hans nyoprettede laboratorium i West Orange.
Edison var producentafopfindelser, han arbejdede strengtkommercieltog var utvivlsomt interessereti Muybridges, Mareys og Anschi.itz'eksperimenter. Thomas Edison havde i 1877 opfundet
Fonografen(13) - det forste instrumenttil optagelse og gengivelseaf lyd og i 1879 glodelampen, to grundleggendeelementerfor filmens videre udvikling. Muybridge forte lange diskussioner med Edison og pipegede de muligheder,som
li i en kombination af det "levende" billede og
fonografen f.eks. samtalermed bersmte personer,
indspilning af sangeog monologer. Men ukendt
af hvilken 6rsagbenregtedeEdison senere,at disse samtaler havde fundet sted. Det er dog en
kendsgerning, at Edison havde f&et idder til at
eksperimenteremed det "levende"billede. Under
et fortroligt msde med sine medarbejdereudtalte
Edison den 4. august 1888: "Fofografiet er ikke
levende, snarere dodt. Kun bevegelse er liv,,.

t

Celluloidfilmensopfinder
HannibalGodwin.
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Den tenl<sommeThomas Edison.

bedite leuendcBilleder
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Han endtemed at sige: "Vi vil snart byggeet apparat, der gor fotografiet bevegeligt". Fsr sin afrejse til Verdensudstillingeni Paris gav Edison,
hvis indsigt i fotografering var meget begrenset,
sin konstruktsr W.K.L. Dickson ordre til at konstruere en fonograf- og billedvalse pi samme
drivaksel.

Af J.r

lold$dc

Prorilm

ftqrh.rr,

En Bortforelse
Ilenskonne
Zigeunerinile.
n""

Da Edison vendte hjem fra Frankrig blev han
modtagetmed 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 beregnedeogsi formatet til brug i den kommende kinematograf. Den
gennemsigtigeog bojelige celluloidfilm, fabrikeret p6 nitrocellulose,var blevet patenteretden 2.
maj 1887 af amerikanerenHannibal Goodwin
(1822-1900)og blev markedsfort1889 af Kodaks
grundlreggerGeorge Eastman. Milet blev sat til
24,4x19,05mm. 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 halvfrerdigeopfindelse: "Det er et Apparat med hvilket, der kan optages 46 Billeder i Sekundet, hvad der er tilstrekkeligt til at gore Indtryk 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 SkuespillernesMi-
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M. Hoffmann.

"Entrd: Flere Born fra et Hjem gives Moderation, f.Eks. 3 Born 50 Ore. Haj- og Landbrugssamt Almueskoler indrammes stor Rabat. At denne Aftenunderholdning vil virke opbyggende, er
hevet over al Tvivl. Hajagtelsesfuldt M. Hoffmann".

Kinetoskopet(Peep-boxen)
fik sin debutpd verdensudstiilingen
i chicago rg93.

I 1893markedsforteEdison Kinetoskoperne. Man puttede en "nickel" i sprekken,
og maskinen viste "levende" billeder. I
dagfindes kun 9 afdisse apparater tilbage.
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Verdensforste film-atelier "Sorte Marie", bygget i 1893. Konstrulctionen var drejeligfor
optimalt sollys. Pris 637,65 dollars!

at opfange

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 udstykke en bevregelsei flere enkeltmomenterend tidligere og derved overslcriderdet til formdlet nodvendige antal". Edison ansi da heller ikke sin
opfindelsefor at vare de 150 dollars vrerd, som
et verdenspatentkostede.Han havde en urokkelig
tro p6, at det mitte blive ham, som lancerededet
endeligeresultat.

mik, men ogsaa tydelig hore deres Stemme".Den
20. mal 1891 inviteredefru Edison 147 medlemmer af The Federationof Women's Club til West
Orange. Damerne blev diverteret med det seneste
mirakel: et automatiskvirkende Kinetoskop,som
var forsynetmed batterier,motor og glodelampe.
Kinetoskopet gik i gang efter msntindkast. En 14
meter lang film var limet sammentil et endelsst
band. Filmen, 314" x 1", blev gennemlystmod
betragteren af en glodelampe og forstorret til 2
Il2" af en plankonveks linse. En ad gangenkunne man igennem et lille kikhul se en mand tage
hatten af og pi i 6n uendelighed.

ThomasEdison byggedei 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 tyvendeAarhundrede. men det skal komme. Vi skal

Kinetoskopet fik sin endelige debut pi verdensudstillingen i Chicago 1893 i en beskedensidebygning. Trods dens gode egenskaberblev "Peep-boxen" eller "Kuk-Kassen" aldrig populer.
"PhotographischeWochenblatt" skrev: "Med al
respektfor Edisons betydelige pr@stationer kan
vi ikke andet end fale os ilde berort af disse reklamebral. Vil Edison kaste sig over fotografien,
skal han vrere velkommentil det, men sd bor han
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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<sperimenteret livligt med samkoring af Kinematografen og Fonografen. Kinematografen th. blev synkroniseretmed Fonografen. Alt blev drevet med elektricitet, v@gt
I/2 ton!

ThomasEdisons opstilling til fremvisning af ,,levende,,billeder med tyd.
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To af filmens 'fodselshjelpere". George Eastman med sin 70 mm celluloidfilm, som gennemskaretblev
til 35 mm standard. ThomasEdison pr@sentererEastmansfarste "snaphot"filmkamera. Kodak Danmark.
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Skladanowslgtspatent fra I. novembbr 1895af 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, Tyskland, havde konstrueret en kinooptager, som anvendte George Eastman rullefilm. Det var momentfotografier, som fremvistes ved anvendelse
af to sidelobendefilmstrimler i en dobbeltprojektor kaldet Bioskop. De meget korte, ca. 10-15 sekunder, 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-billederneogsi forevist i Kobenhavn. Brsdrene skulle imidlertid fA en hjelpende
hAnd fra opfinderenOskar Messter,som den 30.
december 1896 fik patenteret malteserkorset.
Denne konstruktion indebar en mere stabil fremvisnins.
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Anordninger til rykvis fremforing af filmbdndet, en af de vigtigsteforudscztningerfor kinomatogr afi ens opfi ndeIse.
Fra venstre til hojre: I. Malteserkors-kobling efter Oskar Messter og andre banebrydende
konstruktorer. 2. Gribeanordning. Griberen bestdr af en op- og ned-gdendegaffet, 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. Ktemmetrek-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. Tandtromlen (R) ovenover belysningsstedet,skubber kun najagtigt sd megetfilm 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-princippet stammerfra urmqgeriet
knyttet til byen Genf.

Et projektionsvcerkaf Maskelyne med roterende optisk
organ. De forste tiltag til film- og kinoteknikken var
ligesd mangfoldige som komplicerede.
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6-tandet stoppervark
90" indgreb

90oindgreb

15" indgreb

60o indgreb

Malteserkorset er den vigtigste del i en kino-projektor.

Brodrene Lumidres to griber-konstruktioner, den sidste udtrBnktaf
Charles Pathd.
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Pauls projektor "Animatograph,,,
1896. ScienceMuseum. London.

Pauls "Kine-printer", 1896. Science Museum. London.

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

Samme apparat i nerbillede.

Messters "Kine-pr oj ektor-Ap oI I o ".

Messters "Kinetograph Mod. 97".

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

Newmans "Kime-printer,,, I g96.
ScienceMuseum. London.
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BrsdreneLumidre

BrsdreneAugustog LouisLumidrei 1895

Filmens "fsdselshjrelpere"
Den franske fotograf og fabrikant Antoine Lumidre havde i 1871, umiddelbart efter den fransktyske krig, sliet sig ned i den sydfranske farveog tekstilby Lyon. Her havde han grundlagt en
fabrik til fremstilling af fotografisk materiel (16).
Fabrikken blev pA fA ir kendt i det meste af Eupi over
ropa og havdei 1895 en medarbejderstab
(1862Nicolas
Auguste
350. Hans to sonner
1954)og Louis JeanLumidre (1864-1948)var i
besiddelseaf videnskabeligog teknisk kunnen.
Fader Antoine og hans to sonner var begyndt at
fundere pi, hvorledes de kunne fremstille en kinooptagerog fremviser. Brsdrene var enige om,
at de "levende" billeder ville blive bedst, hvis
man kunne projicere dem op pi et lerred. I 1882
udvikledeog fremstillededen kun 17-6rigeLouis
Lumidre en stabil og hurtig kinofilm. Det var og-

si ham, der forestilledesig, at man sammenkoblede de mange tidligere forsog pi at skabe "levende" billeder. Louis Lumidre har fortalt om,
hvorledeshan under en ssvnlss nat i december
1894 fik id6en til at skabe et kamera med en
jrevn og sikker filmfremforing. Tanken var, at
symaskinensautomatiskefremfsringsmekanisme,
i form af en griber, miske kunne fremfore celluloidstrimlen. Filmstrimlen skulle i si fald veret
forsynet med perforeringshuller, to ud for hvert
billede i kanten af strimlen.

En tilfreldighed
Fotohistoriener rig pa tif€ldigheder. En af de
mere underfundige er, at de impressionistiske
malere, lysets mestre, skulle overgAssom virke66

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.

lighedsskildrereaf filmen, hvis fsdselshjelperbar
navnet Lumidre - det franske ord for lys. De to
brsdre arbejdedenu, m6lrettet og energisk, pi at
lsse de tekniske problemer. Firmaets tekniske
stab og dets velorganiseredemaskinpark 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 rendredeslidt, og den 6. maj
1895 blev Le Cin6matographe,efter de grreske
ord kin6ma:bevagelse og graphein:skrive, endelig godkendt(17).
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Lumidres forbedrede konstruktion bestod i en
jevnt roterendeblrendeskive.Filmen var, ligesom
Edisons, 35 mm, indksbt fra firmaet "New York
Celluloid Company", som ejedesaf GeorgeEastman. Det var lange strimler afklip fra hans "American Film", lancereti 1888 (18). Brodrene
Lumidres kinematografviste 16 billeder i sekundet imod Edisons 46, en vesentlig filmbesparelse. Deres kombination af kinematograf og projektor blev anvendt fsrste gang i marts 1895 ved
optagelseaf en reklamefilm for brsdrene Lumidres eget firma i Lyon, hvor man optog "Arbejderne forlader Lumidres fabrik". Det 22. marts
blev den fsrste gang fremvist i "Selskabet til
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fiemme af den nationaleIndustri" i Rue de Rennes i Paris. Den kun tre minutter lange film blev
vist to gange.Nreste forevisning var 72. juni i
"De franske FotografersSelskab",samt den 11.
juli i lokalernehos et videnskabeligtfransk tidsskrift.

Qr^.uo.

godkendt, var scenenklar til
verdenspatenterne
en offentlig prresentation.
FaderAntoine Lumidre
rejstederfor i oktober 1895 til Paris for at leje et
velegnet forevisningslokale.Han kontaktede en
gammel ven, modefotografenMaurice Cl6ment,
som i forvejen havde f6et til opgave at finde et
forevisningssted
i den franskehovedstad.Antoine
blev prresenteretfor flere muligheder,som endte
med, at Grand Caf6, et stenkastfra Operapladsen,
blev valgt. Cafdenhavde en orientalskprreget
billardsalon,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. Prremieredagenblev fastsattillardag den 28. december
1895om aftenen.

En af deresfsrste eksperimentalfilm:"Et tog ankommer" var optaget pi banegirden i den sydfranskeby La Ciotat. Filmen blev forevist ved en
privat sammenkomstden 21. september 1895.
Brsdrene Lumidre blev hurtigt klar over, at en
kommercieludnyttelseaf opfindelsenkunneblive
en guldgrube. En ny kunstart og industri var
skabt.

Den fsrste biograf
Nu, da en optager og fremviser var konstrueret,
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Pd DeutschesFilmmuseum i Frankfurt am Main kan man opleve en kopi af
bradrene Lumidres "Cindtographe Lumidre" fra I895.

CldmentMaurice, velkendt pA boulevarderne,og
s&ledesi hele Paris,havde dog alleredeom eftermiddagen inviteret et udvalgt publikum til forpremiere, bl.a. teaterdirektorenog illusionisten
GeorgesM6lids (1861-1938),indehaveraf The6tre Robert-Houdin,som havde specialiseretsig 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 havde han udtalt det sidste ord fsr billedet pi lerredet 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 mAbedeaf forbavselse,selv den hrerdede fantasmagori-illusionistmitte kapitulere.Mdli6s tilbsd 10.000 francs pA stiende fod for rettighederne, men Antoine Lumi6re afviste tilbudet.
Biografpremierenbestodaf fem film, hver pi ca.
1l-20 meterslrengde,i alt 20 minutters spilletid.
Foruden "Arbeiderne forlader fabrikken". vistes
69

"Familien Auguste Lumidre ved frokostbordet"
med dereslille datter, som bliver fyldt med suppe. "Gartneren og den uartige dreng", verdens
fsrste komiske vandpantomime,optageti Lumidres privatvilla Mon Plaisir, samt slutnummeret
"Havet", med badende nymfer i Middelhavets
skummendebalger ved Trouville. Succesenvar
enorm. I den folgende tid spillede man uafbrudt
fra kl. 10:00om formiddagentil kl. 23:00 om aftenen, inden hnge var indtregten oppe pe 23.000 francspr. dag. Bdr. Lumidre kunne pi alle
deres aktiviteter notere sig en gevinst fra 18951900pi, hvad der i dag ville svaretil ca. 75 millioner kroner!

En verdenssucces!
Brodrene
Lumidres
hurtigeekspansion
skyldtes
i
forste rrekke deresokonomiske og industrielle kapacitet. I begyndelsenaf 1896 fik man lost problemetmed produktion af celluloidfilm i tilstrekkelig mrengde, dernrest kunne de sette deres
chefingeniorJules Carpentier(1851-1921)til at
fremstille de forste 200 kinematografapparater,

"La Sortie des usines Lumidre d Lyon", Arbejderne forlader .fabrikken, blev fremstillet i to versioner. Det Danske Filmmuseum.
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Verdensfarste 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 bevcegelserkunne gengives.

"La Mer", havet. Det Danske Filmmuseum.

dog ikke med salg for oje. Efter bedstemonopolkapitalistiskeprincip skulle forevisningerneudelukkende ske gennembdr. Lumidres egneoperatsrer. Man rekrutterede20-30 dygtige og pilidelige fotografer. De blev grundigt oplrert i fremvisning af "levende" billeder, samt optagelseaf
film overalt i verden.Nu begyndteet sandtkaplsb om det europreiskepublikum, som ventedepa
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 PolytechnicInstitution, prrecissammedag
som den engelskeoptiker Robert William Paul i
Finsbury TechnicalCollege fremviste sit eget kamera 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.

7l

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 premierei den populere Music Hall Olympia samt i Alhambra, hvor
forevisningernestod pi i over to 6r!
Imidlertid havde brodrene Lumidre alleredelagt
en verdensstrategi.Firmaets kinematografturnder
indledtesi Bruxelles29. februar,Wien 20. marts,
Gendve1. maj, New York 18. juni, Belgrad25.
juni, Helsingfors28. juni og Bombayden 14.juli
1896.Der var ikke overladtmeget til tilfeldighederne, og pengene rullede ind. Louis Lumidre
planlagdeogsAen storre,celeberoptagelsei Rus-
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land. To af deres topfotografer, Doublier og
CharlesMoissonblev sendttil Ruslandfor at optage zar Nikolai II's kroning den 14. maj 1896.
Den 7. juli fik man tilladelse til at forevise den
optagnefilm, samt andreLumidre optagelser,for
zaren og det russiskehof. En oplevelsesom zaren senereskulle genkaldesig i Kobenhavn.
Brsdrene Lumidre viste ikke de skandinaviske
lande nogen storre opmerksomhed, hvilket fik
den unge fotograf Peter Lars Petersentil at gribe
chancen.

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 kommertil Danmark

Kabenhavns forste biogra/bygning foran det nyopforte Kobenhavns Rddhus. PANORAMA - levende
billeder vises dagligfra 2-l I hver fulde time. Entrd 50 ore, born 25 ore.

Filmen kommer

til Danmark

Nyheden om brsdrene Lumidres succesfulde
fremvisning af "levende" billeder i december
1895 blev modtagetmed begejstringaf den kobenhavnskedagspresse,som beskrev fenomenets
store fremtidsudsigter.Den forholdsvis nyetablerede portrretfotografPeter Lars Petersen(18661931),fra 1901 kaldet Peter Elfelt, havde sammen med kunstmaleren Vilhelm Pacht (1843l9l2) i lengere tid orienteretsig om mulighederne for at give sig i kast med det nye underholdningsmedie.Pacht tog forst initiativet. Som indehaver af en reproduktionsanstaltsamt en farvefabrik havde han de bedste nyhedskontaktertil firmaet Lumidre i Lyon. Den fantasifulde Pacht
havdealleredeetableretfremvisningaf optiskeillusioner og panoramaermidt i hovedstadenpi
Halmtorvet, den nuvrerende Ridhusplads. Han
havdei 1894 lejet en trrepavillon,tidligere tegnestue for Martin Nyrups nyopforte Ridhus. De
forlystelsessygekobenhavnere kunne i maj mi-
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ned opleve, udover panoramaprospekter,
rigtige
"levende"billeder pi EdisonsKinetoskop,bl.a.
en smedie,hvor blresebrelgen
"fremtryller" flammer, rbg og damp, n6r jernet dyppesi vand, med
musikledsagelsefra hans Fonograf - i realiteten
kun en "kuk-kasse",hvori publikum enkeltvisoplevede bevegelige billeder, dvs. enkeltbilleder
fsrtfrem af et tromlesystem.I foriret 1896 rejser
Vilh. Pachtimidlertid til Berlin, Paris og London
sammenmed forfatterenJ.J. Ipsen, som tolk, for
at orientere sig om det nyeste inden for filmen,
men ogsi for at anskaffe sig et kinematografapparat, samt spillefilm til forevisning i hans ksbenhavnskepanorama.Det lykkedes ham i London at erhverve et kamera af filmpioneren Birt
Acres, og den 7. juni 1896 kunne Pacht,som den
fsrste i Danmark, fremvise en rakke korte engelske og franske film. Dagbladet Politiken skrev:
"Man sidder i Msrke og stircer paa et stort Stykke udsprendtLrerced.Saa begynder det. Lerredet

Jaar Liv og Jorskellige mondene Scener oprulles
for os... Et Jernbanetogkommer rullende,forst
hastigt, derpao med aftagendeFart lige ned mod
Til skuerne. Stationsforstanderen kommer ud, vigtig som alle Stationsforstandere.Dragere springer til, Vogndare smekkes op, Herrer og Damer
stiger ind, Toget setter sig i Bevegelse og karer
bort".

PIIKO

At det har vakt opsigt og vreret en virkelig attraktion fremgir tydeligt af, at allerede den 10.
juni meddelerkong Christian IX, at dronningen
med bsrn og folge onsker at se de "levende"billeder. "Kongefamilien morede sig dejligt", skrev
aviserneden neste dag. Vilh. Pacht fik i ovrigt
al den presseomtale,han kunne onske sig, idet
panoramabygningengik 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 Panoptikon pi Vesterbrogade3, hvor hans film nu
blev forevist. Men ogsi andre steder i kongens
Kobenhavnhavde filmen holdt sit indtog. I Tivoli, den populere forlystelseshave,blev der pA
Pantomimeteatret
den 11. juni 1896,4 dage efter
Vilh. Pachtsfsrste forevisning, vist "levendefotografier". Det var de tyske brodre Skladanowsky, som fremforte deres egen opfindelse,Bioskop-billeder.Det skulle imidlertid vise sig at deres fremvisningsapparatfrembragte 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 deresrepertoire. Filmen blev markedsfsrt under mange navne:
Wargraph, Triograph, Vitagraph, Cosmographog
Biomatograph. Cirkus Variet6 kaldte sin forestilling Biograph (biograf), forste gang dette ord
blev brugt pi dansk!

Vilh. Pqchts forste plakat. Ordet KINOPTIKON menes
qt vare englenderen Birt Acres verk, en analogi med
ordet PANOPTIKON,

En samtidig anmelder giver udtryk for sine mange biografoplevelsermed folgende ord: "Hr. tJlrich Andersensflinke Orkester ledsager Forestillingerne med en Musik, i hvilken Klokkeklemten,
skingrendePiber og Lokomotivers Stannenbidrager fortreffeligt til at frembringe den tilsigtede

Ki netoskopet fr emviste "beve gel ige " enkeI t bi I I eder
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Illusion". Den 2. november 1899 inviteredesdet
Peter Elfelt
ksbenhavnskepublikum pi endnu en premiere.
PeterElfelt ville i fsrste rrekke nedsette sig som
Denne gang var det forlystelsesetablissementet
filmproducent og reportagefotograf.Hans noble
"PanoramaHafnia", Amagertorv 6. Indehaveren
optrredenbragte ham tret pi den kongelige famiHeinrich Odewahn havde fiet tilbudt en yderst
lie, si han kunne skildre dens liv og frerden.
usedvanlig film: "Naar Kongefamilien skal fotoDenneinteressefor det royale blev suppleretmed
graferes",hvis royale indhold vi vender tilbage
en interessefor daglidags begivenheder,srerlig
ril.
politiske og samfundsmressige.
Men en forudsretning for at realiseredisseplaner var besiddelsen
af et kinematografkamera.I forsommeren 1896
rejste han derfor til Paris, hvor han afgiver en
bestilling hos fabrikken Lumidre. Fabrikkens
chefkonstruktsrJulesCarpentierfremstiI Ier derefter 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 producentaf reportagefilm.Vi taler
om Elfelts kameraleverandar,
snedkerog kamerakonstruktsr Jens Poul Andersen (1844-1935),
kaldet "Nellersdmanden".Denne mester i fremstilling af fotografiapparaterfik forevist Jules
Carpentierskinematografkamera samt er,'t. tilhsrende patenttegninger,med besked om at frem-

U

b

Peter Lars Petersen (EWlt).

I "Nelleradmandens" vcerkstedfremstilledes dels kinooptageren nr. 252, samt den smukke kopi nr. 262 af
brodrene Lumidre-optagerenfra I 895. D anmarl$ Fotomuseum.
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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<sFotomuseum.

J.P.A. nr. 262, bygget udelukkendesomfremviser. Filmen er med original Lumidreperforering, dt hul for hvert billede. Apparatet blev udseret med en universalgriber
sdledes,at der kan koresfilm med s&vel Lumidre- og Edison-perforering.
Samling: Danmarks Fotomuseum.

/ l

stille en optager.Den fik nr. 252 og blev leveret
i 1897-98,og da Elfelt ogsAhavde brug for en
fremviser, fremstillede han en kopi af Lumidreoptagerenfra 1895, men kun som fremviser. Det
smukke hindbyggede mahogniapparatblev oprindelig konstruerettil Lumidres perforering, men
blev senereandret til ogsi at kunne anvendesfor
film med Edisonsperforering.
Peter Elfelts nyerhvervedefilmkamera skulle afproves, og i januar 1897 optog han sin forste
film "Korsel med gronlandskeHunde". Den korte
sekvensviste en slcde, som i snevejr blev trukket rundt i Felledparken i Ksbenhavn, spilletid
31 sekunder.I de folgende ir optog Peter Elfelt
og broderenKarl en rekke film med titler som:
"Asfaltleggerne", "Brandvresenetrykker ud" og
"Svanernei Sortedamssoenrr,
alle blev forevist i
Pachtspanoramabiograf.

"Det er et let, robust apparat, der betjenesved hjelp af et simpelt hdndsving, ligesd
let at transportere som en kuffert, det ejer den bemerkelsesverdige egenskab, sdledes 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 chancenda kong Christian IX
den 10. september1899 sendtebud efter fotografen med befaling om at msde op pa Bernstorff
Slot, uden for Ksbenhavn, ved middagstid.Opgaven lad ph stillbilledoptagelseri anledning af
Peter Elfelt og brodezar Nikolaj II's statsbesog.
ren Karl begav sig pr. hestevogntil slottet. Efter
at have udfsrt de bestilte optagelserhavde Karl
opstillet og klargiort et kinematografkameraneden for trappen til Bernstorff Slot, scenenvar
klar. Karl begyndte at dreje pi filmoptagerens
hirrdtag, den snurrende lyd blev opfanget af zar
Nikolaj II, som klappende i hrenderner6bte:
"Han tager levende billeder!"
Glasdsrenibnedes fra havestuen,hvot de kongelige havde indtaget frokosten. En skare muntre
born, prinserne Axel, Aage og Viggo ifart matrostoj, samt den russiskezars sommerklredtedstre, myldredened ad trappenfor at placeresig pi
de nederstetrin. Herefter fulgte skyndsomt"Europas svigerfader", Christian IX, den engelske
dronning Alexandra,prinsesseMarie, enkekejserinde Dagmar, kong Georg af Grrekenland,prins
Valdemar og kong Edward VII af England.Sidst
kom den russiskezar. Det fyrstelige selskabgik
ud pA gresplrenen,hvor man gemytligt fremforte
en aldeleslossluppenfamiliesceneforan det snurrende filmkamera. Alle morede sig kongeligt:
prins Nikolaj af Grekenland sprang buk over zarens born, kong Georg hoppedeop 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 Valdemars drenge var ved at klaske deres far pi et
sted, som pi den tid var ganskeunevneligt. PA
39 sekunder er filmen ksrt gennem apparatet.
Den er vellykket, en af Danmarks fsrste reportagefilm var optaget!

Nrer skandale
Peter Elfelt snskede sin reportagefilm forevist
hurtigst muligt og kontaktede sin gode ven, biografejer Heinrich Odewahn.Man blev enige om
at fremvise filmen offentligt den 2. november
1899 i hansbiograf "PanoramaHafnia" i Ksbenhavn. Wienervogne og landauere holdt i lange
rekker foran biografen,alle ville se og opleve de
kongelige "udskejelser"pi den 15 m lange filmstump.

De royale myldrer ned af
Bernstorff Sl ots trappe.

For producent og filmfotograf Peter Elfelt var
skandalenner, han blev kaldt til hoffet, hvor en
undskyldning m6tte fremfores for filmens offentlige fremvisning uden kongelig tilladelse. Den
ydmyge fotograf bad om tilladelse til at forevise
filmen for den kongelige familie. Majestretenaccepterede,og alle morede sig hjerteligt, hvorefter
Peter Elfelt blev tilgivet. Filmen mitte dog kun
vises inden for landetsgr€nser. Det blev den til
gengeld si ofte, at tre kopier blev slidt op. Hermed var ikke alene Peter Elfelts lykke gjort, men
en enestiendehistorisk begivenhedfastholdt for
eftertiden. Aret efter hedrede kongehuset hans
indsatsmed titlen kgl. hoffotograf.

Biografejer Elfelt
I 1901 ansogtePeter Elfelt om en biografbevilling, hvilket normalt blev givet for 6t ir ad gangen. Den nyudnevnte kongelige hoffotograf fik
sin bevilling greldendefor livstid. Den 13. november samme ir var der ibningspremiere pi
"Kjobenhavns Kinoptikon", Frederiksberggade
25. Arkitekt Gundestrup og ingenior Alex Chris-
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Kinografen Frederihsberggade 2 5. Arkitekt og kunstmaler har i skon forening givet facaden en
n@stenstorstqdsmessig elegance, Vindue og facadedekoration med sommerligt italiensk motiv.

tian, ombyggedeejendommentil biograf. Forhallen, med det pregtige stukloft og den smagfulde
anvendelseaf forgyldning, satte strakspublikum
i godt humsr. Kunstmaleren Resen-Steenstrup
havdedekoreretv€ggene med scenerierfra fremmede verdensdele. Biografsalen var ligeledes
smukt indrettet med plads tll 204 tilskuere. Abningsdagenvar storslAet.Pressenskrev:

"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.
"TietgensBisettelse" vil belcrreftevore Ord. Hermed er det nye Kinoptikon og dets Leder anbefalet! Ved Flyglet sad Hr. Lennos".
Den l. decemberblev programmetfornyet. Den
noble og kvindeglade filmfotograf Peter Elfelt
havde fAet skuespillerindenAnna Larssenstilladelsetil at optagefruen i sit piklredningsverelse,
anmelderenskrev:
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"Set i det elektriskeLys' Straaler paa det hvide
Lrerredforener dette Billede Morsomhedmed Piknnteri. Ind kommer den lille Frue farende og afforer sig i rastlos Fart sine Kledningsstykker
indtil Grensen af det decente.Just som Tilskueren har naaet Hajdepunktet af Spending, vendes
Billedet om, og alle Fruens Klndningsstykker
kommer ligesaa hurtigt til aI indtage deres Plads
paa hendesPerson, som defar forsvandt fra den.
Virkelig en original Id6! Vi har i hvert Fald ikke
seetdenfor".
Trods dette og andre dristige tiltag mitte den initiativrige 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 forgeves, man ansi filmen for et "stykke legetoj".
Imidlertid fortsatte han med at producere smi
ballet-og handlingsfilm,og i 1904lavedehan en
reklamehlm for SvendborgbryggerietsBock-ol,
men hans storste filmhistoriske indsats blev
skabt,da han fik id6en til Danmarksforste spillefilm "Henrettelsen".
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Den elegante biografsal var rigt dekoreret. Lederbetrukne stoleseder og hyggelig kakkelovnsvarme i krogen, men tobal<srygningvar forbudt!

SkuespillerindenAnna Larssen var en udsogt "diva".

8l

Scenefra "Henrettelsen", optagelsefra buegangenpd Christiansborg.

ttHenrettelsentr
Desvrerreer det sparsomtmed konkreteoplysninger om projektet. Manuskriptet blev skrevet af
journalist Chr. Lundsgaardog skuespillerVictor
Betzonich. I hovedrollen FranceskaNathansen,
en tidligere sangerinde.Man havde lest om en
henrettelsei Frankrig. En kvinde stod anklaget
for at have myrdet sine ti bsrn og mitte derfor
bestige skafottet. Dette bloddryppendevirkelighedsdramavar en oplagt id6 til filmen. Filmens
lengde var ca. 40 meter, hvoraf 25 meter er bevaret. "Henrettelsen"var optageti Christiansborg
Slots buegange,ved det nuvrerendeTeatermuseum, uden anvendelseaf dekorationer,hvilket var
usredvanligtfor tiden. Filmen blev en succes,
men Peter Elfelts instruktsrkarriere forblev en
enlig svale. Mange Ar senereudtalte han om filmen: "Det var ganske rigtigt mig, der startede
den danske dramatiske produktion - men uligt
talt - saa fortrod jeg meget senere de rystende
meterstilblivelse. Det var en kedelig historie".

"Der var en Tid, hvor Elfelt hed slet og ret Petersen; dengang kunde han godt faa Tid til at ryge 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 elIer sove. Nu najes han ikke alene med at tage
Folk i Kabinet og Visit, nej - nu filmer han ogsaa, og det saasnart der bare er en Anledning.
Man kan aldrig vide sig sikker mere, og derfor
flygter jeg ogsaa i Slcrrekog Redsel, saa snart
jeg ser Elfelts Hageskeg dukke op i Farvandet,
for det er s'gu da ikke enhverSituation, man onsker udleveret til MenighedensGrin i et Biografteater med dempet Belysning og Strygeorkester
for en 25 Ore! Det er en nederdregtig Opfindelse, de levendeBilleder, men da detjo ikke er Peter Elfelt, der har opfundet hverken ddt eller
Krudtet, er der jo heller ingen serlig Anledning
til at henge ham. Altsaa; han skal leve!"

Filmarbejdet blev for Peter Elfelt kun et enkelt
kapitel i en urolig sjrels evige sogen efter opmerksomhedog indtjeningsmuligheder
ved handvcrksmessige og kunstneriskefotografiskeprestationer.Elfelts legen filmmand gav anledningtil
en vis satire.I en lille skelmsk beretningfra avisen Morgenpostenkunne man den 31. december
1910lese folsende:

PeterElfelts indsatsblev i alt til ca. 200 reportagefilm fra ca. 1896 til ca. l9l4 og hermed det
storsteantal tidlige film- og reportageoptagelser
i
verden uden for Frankrig! Han var en foregangsmand,men filmen blev aldrig hans hovedbeskeftigelse- 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 overfartens indvielse i 1903.
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Nordisk Films Kompagni
Ole Olsen

En "goglersjreIr
Ole AndersenOlsen (1863-1943)blev fsdt i Stareklit, Vallekilde. Det fattige husmandshjemog
den sparsommeskoleganggav ikke megen inspiration til den id6rige og fantasifulde Ole Olsen,
men et medfodt forretningstalent og krerlighed til
illusionens kunst skulle give ham succesi verden. I 1885 ankom han til hovedstadenog i de
nreste20 ttr slog han sig pA markedsunderholdning over hele Skandinavien.Ole Olsen imsdekom det hungrendepublikums trang til at opleve
billedets magiske kraft.
Fuldkommen blank for kongens mont ankom han
engangtil Nrestvedmarked med sin "kuk-kasse"
med seksstorebilledlinser. samt en elektriserma-

B4

skine som lyskilde. Desvrerremangledehan d6n
kone, det kostedeat fA lov til at stille op med
kassen.Belsbet skulle betalesforud. Han fik en
lys id6. Hvad var lettere end at line hos sine kolleger? Han linte en tiare hvert sted, mange brekke smfl - blev til kronestykket. Ingen sagde nej
til en lAneordning pA l0 are. Stadepladseni
Nrestvedblev indlsst og han begyndte at ribe:
"Her ser man den store sensation, Typograf Rasmussens attentat pd Konseilprresident Estrup".
Folk strommedetil, og l0-orene trillede lystigt
ned i lommen. Da msrket havde srenketsig over
markedspladsen,havde han tjent 260 kroner ved
at fremvise et xylografi, som oven i ksbet havde
vreretvist i NrestvedTidende!

Det enestepolitiske 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 selvbiografiskriver Ole Olsen i 1911, at
han fsrste gang ftemviste "levende" billeder i
1898.Det sketei etablissementet
Tivoli i Malms.
Den vordende biografdirektor var dog noget
skeptisk:

succes,hvorefter andre begyndte at fi blod pd
tanden.Ole Olsen var en af disse- i foriret 1905
har han premierei sit nyetableredeBiograf-Theatret, Vimmelskaftet47. I hans selvbiografi fir vi
en noje beskrivelseaf dens indretning:

"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 megetprimitive og kun 30-40 Meter lange".

"Siderne og Indgangsdorenevar fulde af Mahogni med smaa slebne Glasruder, saa det hele saa
interessant og tillokkende ud fra Gaden, og der
stod ikke mindre end tre Gange "Biograf-Theater" over Indgangen, som var smykket med en
Kvindeskikkelsepaa hver Side. Gennem en pen
Foyer med Forheng kom man ind i Sqlen med
ca. hundrede Pladser, det kostedefemogtyve Ore
og femogtredive Ore for reserveretPlads. Ti Ore
for Born incl. 5% Fattigskat".

De mange ars omflakkendemarkedslivkombineret med flid og sparsommelighed
havdedog gjort
markedsgoglerenOle Olsen til en holden mand,
og i 1902 forlod han Sverige med en formue pi
ca. 200.000kroner!

Fra avisomtalenkunne man lcse:
Den tekniske udvikling gik hurtigt, filmene blev
stadig lrengereog kunstneriskt langt bedre end pi
Vilh. Pachts tid. Tiden var moden til en storre
biograf i Kobenhavn.ConstantinPhilipsenhavde
allerede 17. september 1904 6bnet sin biograf
Kosmorama, Astergade 26. Biografen blev en

"Saa begynder Forestillingen, der bliver spillet
Klaver, og Lyseneslcruesned 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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"Indgangsdorenevar fulde af Mahogni med smaa slebne Glasruder".

etableredesverdens lengst eksisterendefilmselskab,Nordisk Films Kompagni. Filmstudie, Scene 1, var en realitet. Med Ole Olsen som dynamisk leder blev et lidt komisk menageri sat i
gang. I begyndelsenet trregulv med plankevrerk
udenom,men ret snartblev der bygget et atelier.
Kulisser og dekorationerblev fremstillet af pap
og sekkelrerred.De fleste skuespillerevar dilettanter, men med maleren og tegneren Robert
Storm Petersensom fantasifuld id6mand, kunstnerisk og teknisk leder, var alle sejl sat til. I filmen "Fiskernesliv i Norden", spilledehelten alle
rollerne, en fisker, der drukner, en person i ligfalget, som gik bag sin egen kiste samt - i prrestensskikkelse- talte ved sin egen begravelse!

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

Nordisk Films Kompagni
Efter at have fiet nreringsbrevsom filmfabrikant
begav Ole Olsen sig ud til Valby Mose, hvor et
mindre kolonihavearealpA Mosedalsvejkunne erhverves for den beskednesum af 80 sre pr. kvadratalen.Han slog til, og den 6. november 1906
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FAARIK OG HOVEOKONTOR:

KCIBENHAVN
FILIALER:

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

REPR,€SENTANTER:

P A R I S ,W I E N , B U D A P E S T ,
M O S K A UB
, A R C E L O N AS, O F I A

I, NORDISK FILMS CO

Robert Storm Petersen begndte tidtigt at bruge
filmen
i sine humoristiske tegneserier.

a7

u$

Den historiske "SceneI" pd Nordisk Film. Stedet hvor
et utal af stumfilmstjerner debuterede. Forrest det
prunklose morkekammer.

Filmfabrikant Ole Olsenvidste ganskenoje, hvad
publikum forventede sig, nir de sad i biografsalen. Filmtitlerne var noje gennemtenkt: "Journalisten som sjover", !'Roverhgvdingen","Roverens
Brud" eller "Den Sorte Hertug". Der blev arbejdet hirdt pi Mosedalsvejog i lsbet af to ir blev
der optaget ca. 200 film, hvoraf halvdelen var
handlingsfilm,restennatur- og reportagefilm,alt
blev solgt som varmt brod, og pengenerullede
ind....

BB

Den verdensberomteisbjarn, som blev anvendt
til firmaets logo - senere efterlignet af MGM i
Amerika.

Lovejagtenpi Elleore

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

Lavejagten pi Elleore
Dansk filmhistories forste virkelige scoop var
"Lovejagtenpaa Elleore" fra 1901.I begyndelsen
af ftrethavde Ole Olsen optageten slags"provefilm": "Isbjornejagten". Optagelserneforegik i
Skine med et par importeredeisbjorne,som blev
nedlagtafjregere.Filmens ubetingedesalgssucces
fik ham til at folge id6en op, men denne gang
skulle hovedpersonernevere dyreneskonge, to
lsver. Hos Ole Olsen var der ikke langt fra tanke
til handling.Turen gik til Hagenbeckszoologiske
have i Hamburg. To flotte lover blev indksbt til
den formidable sum af 3.000 reichsmark.Planen
var, at optagelsernebl.a. skulle finde stedpi den
lille s Elleore i Roskilde Fjord. I augustmAned
1907 ankom lsverne til KobenhavnsHovedbanegArd, hvor man hurtigst muligt fik dem transporteretvidere til Roskilde - her vakte deresvilde brsl nrestenpanik i den fredeligeby.

Handlingen
Manuskriptet til "Lavejagten" var skrevet af Arnold Richard Nielsen. Optagelserneskulle foregA
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forskellige steder, bl.a. i Zoologisk Have, men
hovedsageligpA Elleore. Aen var blevet omdannet til et stykke mini-afrika ved hjelp af nedgravede palmer i store potter og malede treer. Til
selvenedskydningsproceduren
havdeman allieret
sig med to lerere fra Herens Skydeskole,som i
det rette ojeblik skulle tilfaje lsverne de drrebende skud, si unodige lidelser kunne undg6s.
Handlingen gir ifolge manuskriptet ud pA, at to
storvildtjregeremed deres oppassersamt en hest
og et kid, begiver sig pA storvildtjagt i Afrika.
De msder adskillige dyr p6 deresvej, men ingen
lsver. Omsider bliver det aften og morkt, man
slir lejr og falder i ssvn. Pludselig hsres der lsvebrol, den ene jreger vigner, griber sit gevrer,
men far ikke ram pA dyret. Den andenjeger og
oppasseren
vAgnerved skuddene,hvorefter de alle begiver sig ud i terrrenet,hvor heldet er med
dem. De skal skyde ikke 6n, men to lover. Afslutningen er meget dramatisk, begge dyr skal
fl6:esog skindet derefter ophenges pA to pele.
Men det kom til at eA helt anderledes!

Optagelsen
Ole Olsen, fotograferne Axel Graatkjer og Knud
Lumbye, filminstrutorenViggo Larsenm.fl. havde aftalt, at optagelserneskulle finde sted lardag
den 18. august.Rygternehavdelange svirret om,
hvorvidt disse filmoptagelserikke tangerededyreplageri - Foreningentil Dyrenes Beskyttelsei
Danmark i hovedstadenhavde fiet nys om sagen,
hvorefter det var lykkedes at fi justitsministeriet
til at nedlreggeet forbud mod optagelserne.
Alt var klar pi den fredelige a i Roskilde Fjord,
da man ojnede en lille b6d med birkefuldmegtigen, som medbragteen ordre fra selvestejustitsminister Alberti om at "standsekomedien". Nu
var gode rid dyre, Ole Olsen bojede sig for forbudet, men erklerede at han ville selge loverne
for 150,- kroner til en polsefabrikanti Roskilde,
hvorefter det var fuldt lovligt at nedlagge dyrene. Lavejagten blev derfor udsat til den nreste
dag.

Dyremishandling?
Filmoptagelserneblev opsigtsvrekkende,hvilket
indebar et retsligt efterspil. Fsrst skal vi dog have en beskrivelseaf den "umenneskeligefilmoptagelse".I bladet "Dannebrog"for den 20. august
1907kan vi lese en ubesmykketog virkelighedstro beskrivelse af begivenhederne under overskriften: "En raa Forestilline" - det hedder:
"Nu kan Social-Demolcratenpassende optrykke
sin Beslcrivelseaf den Lovejagt, som Autoriteterne forleden fik forhindret. Thi i Gaar har den
virkelig fundet Sted paa Trods af det nedlagte
F orbud. Biogr afteater-Dir ektoren, Hr. Ole Olsen,
har ikke negtet sig noget. Skont han har faaet en
tydelig og klar Forestilling om den Harme og Indignation, der fra alle Sider kom til Orde, da
hansprojekterede Lovejagt og det dermed i Forbindelse 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 Hovedmandenfor det
modbydelige Dyrplageri. Vi har i gaar haft en
Samtale med Lejre Henedskontor og Roskildebladenes Redaktioner, og Resultatet er blevet
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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 Sognefogedenpassedepqa, ot ingen "Jegere" tog ad Elleore til, og er antagelig ved HedehusenesStation staaet af Toget. Derpaa har Selskabet begivet sig til Roskilde Fjordens Frederikssunds-Side,hvorefter de fra Vedelev,antagelig 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 Eftermiddags til Roskilde-Journalisterne: Det varede
lidt, inden alt var parat. De tropekledte Gentlemen og Negere gik forst rundt og rettede lidt paa
de kunstige Palmetreer, og Hr. Olsen undersogte, om det hele var i Orden. Omsider kunde der
begyndes.De rffilbevebnede Slqttter gemte sig,
og ved Hjrelp af en Snoremekanismelukkes 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, udhungrede 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
HestensHoved, somfuldstrendig sprengtes. Derefter blev der med samme SlagsEksplosionskugler skudt paa Loven, og samtidig blev der lukket
op for det andet Bur. Nu knaldede Skuddenelas
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
mellemPalmetrreerne.Da den var blevet ramt af
to Kugler, rejste den sig, brolte og viste Trender
og vilde tilsyneladende til at gaa las paa den
IamslaaedeFotograf. Den var imidlertid for udmattet af Sult og Blodtab - og efter den tredie
Kugle dode den".

I forhsr
Sagengik sin gang. JustitsministerAlberti havde
bestemt,at retten skulle settes i kgl. hoffotograf
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Peter Elfelts atelier ph Astergade.Med "KinoApparatNo. 1" blev de "rystende"meter film forevist - 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.
Filmforevisningengav ikke Ole Olsensmodstandere megen medhold. Det var tydeligt, at laven,
da den sprang pi kiddet, ojeblikkelig havde
drrebtdet med sin pote. Filmstrimlen bekrreftede
ogsi, at hestenblev drrebt ojeblikkelig af skarp-
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skytterneskugler, da loven sprangpi denne.De
tilstedeverendevidner kuldkastede enhver tale
om, at loverne havde lidt unodigt under filmoptagelserne.Ole Olsen blev nesten frikendt - han
blev fratagetsin biografbevilling, hvilket indebar
langt storre reklame end en "solle" biografbevilog godt forling. "Lovejagten"var en sprendende
talt historie pi 215 meter. Den blev Nordisk
Films hidtil storstesuccesog solgtesi 259 kopier, de fleste til udlandet- hermed var filmselskabets navn blevet verdensberomt.
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NOTBR:
(l)

Filmen blev forevist ved en 100-6rsfilmfestival i
Leedsi 1988.

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

(2)

Laterna Magica: Fransk: laterner ophrengt pi lygtepel under Den FranskeRevolution. Optisk indretning, som kan fremvise maledefigurer pA glas,
forstsrretpi en vreg i et msrkt vrerelse.

22. marts fremviser brsdrene Lumidre film i Socidtd d'Encouragementd L'lndustrie Nationale i
Paris.

(3)

Stroboskopi: Figurer el.lign. i bestemt sammenhengende omdrejningsbevegelse.

(4)

Thaumatrop: Et stykke legetoj som ved hurtig omdrejning viser mangfoldige bevregelsesformer.

17. aprll fremviser brsdreneLumidre filmen "Arbejderneforlader fabrikken i Lyon" pi Sorbonne
universiteteti Paris.
10. juni fremviser brsdreneLumidre film pi Congrds des Socidtds Francaisesde Photographie i
Lyon.

Phantaskop:Gr., tryllelygte.
28. decemberfremviser brsdreneLumidre de fsrste film mod betaling i Paris.

(6)

Zoetrop: En videreudvikling af Phenaskopet.

(7)

Diorama: Tredimensionalgengivelseaf et stykke
virkelighed.

(B)

Anorthoskop:Et stykke optisk legetoj.To parallelle, runde skiver som er frestnetvinkelret pi samme akse, om hvilken man ved et snorlab drejer
dem til modsatte sider med forskellig hastighed.
Figurernepd skiverne synesat udgore et sammenhrengendebillede.

(e)

Praxinoskopet:Fsrste apparatder viser "bevegelige" for mere end 6n person.Opfundet som legetoj.

(10)

Kinematograf: Apparat til optagelseog fremvisning af bevegelige billeder.

(l l)

Phasmotrop:Laterna Magica kombineret med en
Stroboskopskive.

(12)

Zoepraktiskopet:Drejelig billedskive.

(13)

Fonografen: Forste apparattil mekanisk lydgengivelse.

(14)

Kronografier: Navnet pi Eadweard Muybridges
runde glasplademed fotografier.

(1s)

Jules Marey offentliggjorde sine eksperimenteri
bogen: "Le Mouvement", et hovedvrerkpi omr6det.

(16)

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

(17)

1895 I januar/februaroptagerbdr. Lumidre deres
fsrste film i Lyon.
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(Det skal bemaerkes,at fotohistoriskeoplysninger
og specieltrussiskeeksvedrorendeosteuropreiske
perimenter og konstruktioner er sparsomme og
upracise, derfor udeladt i dennesammenheng).
(18)

Edison (Dickson): Billedmilet: 1 x 314" (24,4 x
19,05mm). Bemrerkfilmen rykkede 19 mm (billedskridtet); derfor var der en lille uundgielig
overlapningph 0,025 mm foroven og fornedenpi
strimlen. Det var derfor ikke muligt umiddelbart
at holde 1,33:l proportionenved projektion,idet
man maksimalt kunne udnytte 18,95 mm (da der
ikke var dobbelteksponeret)af det eksponerede
billedeshojde. Til sammenligninger den helt tilsvarendeDIN 15502 Teil 6 (Aufnahme und Wiedergabevon Stummfilmen - Bildseiten-Verhaltnis
1,33:1)fra maj 1982 med folgendem6l: Optagels e : 2 4 x 1 8 m m . G e n g i v e l s e2: 3 , 5 x 1 7 , 5 .S i d s t nevnte givendeproportionen1,34'.1
. Lumidre-billedmilet: 25 x 20 mm (Billedskridt: 20 mm).
Format: 1,25:1.
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