@E}*DIEIESEE\Z
Nr.9l

December2000

DanskFotohistoriskSelskab

{

Y:T
n/?."

7
., t' ".8

'ffi*wffiwwn
trT

3f i p , v E T ' , & ,
Forside: En opstilling til affotografering af et maleri i
Kunstakademiets gdrd. Tegning af H. Tegner. Montqge:
F.B.

Indhold
2
tAtelier & msrkekammert
- fotografens brug af kemi og teknik
gennemtiderne
3. del
Flemming Berendt

18

Besoghos en 'Kgl. Hoffotograf
"Mortensen"

22
Dansk FotohistoriskSelskab
En kavalkade 1975- 2000
Flemming Berendt

42
Udstilling- & boganmeldelser

'Asta - mennesket,myten og filmstjernen'
'Landet uden fedre'
'Pornografiens historie i Danmark'

45

'Samlerdillen'
Bevaring af fotografika:

Spejlreflekskameraermed centrallukker
2. del
SvendFrederilrsen

48
Verdensfsrstehelmetalkamera
'En Voigtliinder'
Ake Hultman

50
pi CD
Danskestereoskopbilleder
Peter Randlsv

52

'Dit & Dat'
-Msderekken
Layout & redaktion: Flemming Berendt

tAtelier & m srkekammert
Fotografens brug af kemi og teknik gennem tiderne
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Atelieret
I mange 6r havde atelier og morkekamre veret
enkle,primitive og uden tekniskefaciliteter,men da
englrnderen Fred. Scott Archers kollodiumproces
blev brugbar i 1850'erne,kom der for alvor gang i
konstruktion og bygning af tidssvarendefotografiske etablissementer.
Det ideelle var, at husetkunne
drejesi forhold til solensstilling pi himlen, men en
s6danbygningskonstruktionvar skonomisk uoverkommelig for de fleste, som derfor m6tte vrelgeen
mere simpel bygningsform.Det er tydeligt, pA de
viste eksempler, hvilken forskel der var mellem
atelieri det storeudland og Danmark.
Atelieret indretning m6tte noje overvejes, vreggene
blev som regel malet hvide som ikke giver kraftige
reflektioner ved portrrtfotografering og ikke fir
den portretterende til at sammentrekke ojnene. En
moderat blilig kulsr blev oftest valgt, om end lokalets stsrrelsevar meget afgorendefor det heldige
udfald. Atelierne var altid placeret sverst oppe under tagryggen hvor kvist- eller loftrum blev sliet
sammen, samtidig blev dele af taget udskiftet med
glasruder. I de mange fsrste ir, indtil elektrisk lys
var obligatorisk, blev den indfaldne lysmrengde
reguleret af en rrekke 'gardinstrenger'hvori der var
ophrngt hvidt gazelignendestof, som individuelt
kunne reguleres.Et utal af forhrengstrepper,bag- og
sideskermevar desudentil ridished.
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"Born kan nu aftages, som jeg forhen ikke har
villet befatte mig med. Storre Blomster i Potter kan
tages i Betaling ril hetj Vurdering, serlig en
Nerium". 1861.
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$raf CFIR,
Fotograf Chr. Jensens drejelige atelier blev vist pd
Verdensudst.I ll/ien 1873.
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S. SJlund.

FredericiaAvis 21. november 1865-Samling: Poul
Ruggaard Porse.
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ATELI ER ET.

Fotograf Niels Jepsen (1856-1894). Atelieret i Norregade, Skive er etfint eksempelpd et
veldisponeret atelier. Billedet blev anvendt som reklame pd bagsiden af hans
visitkortbilleder.

Fotograf Moritz Adelson pd Kabmagergade 9 til bad i l9l2 gratis portr@ttering i anledning af
Rundskuedagen.Resultatet blev et sandt stormlab pd atelieret, som det fremgdr af denne tegning i
Bkreksprutten. Hovedgevinsten var en rejsse med luftskib til Hamburg.

4

Budt Milllers atelier en kold vinterdag i 1881.Familie og ansqtte er samlet. Fotografmester
Hans Jorgen Grundnig Milller (1833-1892),grundleggeren Bertel B. Milllers broder st&r ved
det store salonkamera. Veggene er overlasset med distraherende fotografier. Allerede i
1860'erne blev H.C. Andersen'aftaget' i dette atelier.

Wni
?t

FrederikkeFederspiel(1839-1913)fotograferet i sit qtelier'Reform' cq. 1910. En afdefd
kvindelige fotografer som bevidst forretningskvinde vqr hun i stand til at hamle op med de
utal I ige mandlige kolI eger.
)

HeinrichTdnnies (1525-1903).Fra 1856til 1900blev der optagetl40.000.fotografer.[ 1880byggede
hqn Danmarks starste atelier pd Nytorv 7 i Alborg. Den Tonnieskegdrdfotograferel i 1900.

For at kunne variere sine optagelserm6tte fotografen anskaffesig en mengde udstyr: stole,taburetter
og stilbareopsatseraf enhver art. I 1860'ernekom
dekorative malede baggrunde,storre msbler, kamin, piano, skrivebordog bogskabsamt arrangerede interisropstillinger.I 1880'ernekom imiterede
stenbrenkeog klipper, derudoveropstillededoriskeeller joniske sojler, birkestreer og palmer - alle
mulige mere eller mindre dekorativeuhyrligheder
for at bidrage til den fotografiske illusion, at den
pigreldendevar fotografereti hjemmeteller pi rejse
i den store verden. Heinrich Tcjnnies var atter pa
forkant med udviklingen, i 1880 pAbegyndtehan
opforelsen af det stsrste atelier i Danmark, med
forbillede hos den kejserlige hoffotograf i Berlin.
Atelieret skulle kunneoptagemindst 50 personerpA
6n gang og indrettessi snedigtat det kunne betjenes fra begge ender pi travle dage, desudenvar
belysningen indrettet pA en sidan mide at man
kunnelave optagelserbide fra venstreog hojre side
- noget ganskenyt pe den tid. I baghusetindrettedes
fabrik. Publikum
Jyllandsfsrste emulsions-torplade
strsmmedetil bl.a de mange udvandreretil byen
Utah ved saltsoeni USA.

6

Et virkeligt atelier med .format. Stort salonkantera - borgagtiglignende kulisse - en
embedsmandi uniform, bemerk den vifteformedelyskilde overst til venstrei billedet.

Udstillingslokale i Londonfor prof - udstyr til atelier. I9l 3

FotografChrestenE. Jorgensen(1543-1579)i Viborg indviede
sit atelier i t875. Han var byensforende fotogrqf med udst' I
Paris og Milano. Hans kone videreforte qtelieret og hendes
indtegtvar i 1892kr.3.200,-!

Cnn.H,.loRCnlrsf;N

FotografJohannesLund (1882- ?) Videbek.Han

Yrncnc. nedskrev sine erindringer som befinder sig pd
egnensI okaIh istor iske ar kiv.
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Fotograf C. Sarensen (ca. 1895-1900) Odense. Den tdrnagtige villa og
atelier - bygget i 1895,viser enfotografmed succes.
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P h o to g raphenar elier
um, l865

I dette engelskeqtelier gorfotografenflittigt brug af refleksskermetil opblodning af det hdrde sollys.
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Lyset
Fotografensbedsteven var 'modersol' - endnu stod
alt i petroliumslampensskrer,lamper i alle stonelser og udformningervar den kunstigelyskilde helt
frem til slutningenaf 1890'erne.I 1898Abnededet
fsrste atelier pA Kgs. Nytorv i Ksbenhavn med
elektrisk lys, samtidig markedsfsrtesnye 'ekstra
lysfolsommeplader'.I de neste 10 til 15 6r fir de
fleste fotografer installeret elektrisk strsm til de
sikaldte halvwatt-buelamper pi 1000 eller 2000
lys, samtidigrendredesatelieretsinventarfra'sandstens-manien'tillette kurvemobler.Forst i slutningen af 1920'emefinder blitzlysetvej til Danmark.
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Menneskettrang til at'sole' sig i sit eget spejlbillede
skabte naturligvis et behov som skulle dekkes,
markedet reagerede,hvorefter de fotografiske atelier myldrede frem som paddehatte.Priserneblev
overkommeligefor menigmandda visitkortfotografiet holdt sit indtog i midten af 1850'erne,'manien'
varedefra 1854/55til 1865. Sammeir havde Kobenhavn ca. 120 atelier, prisen var da faldende, to
6,rsenerevar antalletca. 85, i 1870 68 og i 1882
kun 36, men i 1898var antalletstegettil 80 atelier,
som skulle betjene400.000indbyggeri kongensby.
Arhus havde 22 atelier til 40.000 indbyggere,de
avrige kobstreder 200 og landkommunerne 119
atelier.I begyndelsenaf 1900'talletvar der ca. 108 i
hovedstaden,26Ti ksbstederneog ca. 200 atelier i
landkommunerne-
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Fig. I

Det Ostrigske Dietzlers salon-kamerafra
Petzval-obiektiv.

1857 med
^lpprrlt

til

lfilleeler

i Vlsitkonll'orrrrll.

Fig. '2a.

Kameraet
Atelieretsvigtigste instrumentvar kameraet- en af
de store udgiftsposterpe fotografens etableringsbudget. Priserne varierede i forhold til kameratype
og format: 'Atelier-Kameras'var en fellesbetegnel'Ferrotyp-Kamera',
se, som type kunne de hedde:
'Universal-Kamera', 'BelgSalon-Kamera',
'ReproduktionsKamera', 'Rejse-Kamera' og
Kamera'.Udvalget af atelier- salon- og brelgkameraer har veret enormt for at kunne tilfredsstille sivel den skonomisk strerkesom svagefotograf.

stativ har kun fi led, hvilket giver det en robust
stabilitet.Trreeter sammensataf forskellige stykker
som ikke kastersig, kort sagt det stArhvor det stir.
De to belge breresaf en trekantskinneog kan skydes frem og tilbage, herpi er stativet koblet via en
skruemstrik. Skruemstrikken gir igennem et messinghylster,siledes at trekantskinnenog belgene
kan drejes omkring en vertikal akse. En messingring er inddelt i grader. PAtrekantskinnens forreste
ende anbringes en anden trekantskinne, som brerer
en brelgmellem to rammer - den forresteer kraftig,
som
bedre
f.eks.,
sit
behov
NAr man havde valgt
for at kunne bere det tunge objektiv. Mrngden af
portrretfotografkunne man velge et af de bedstepi
markedet: Et Ostrigsk Dietzlers salon-kamera fra objektiver var mangfoldig, men bestemtikke pris1857med tilhorendePetzval-objektiver.Apparatets billise
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Dette udvalg af engelske og tyske obiektiver illustrerer de
mange muligheder som markedetbod pd.
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Praksis
Den nye kollodium teknik var imidlertid en kolossal udfordring for de udsvende erhvervsfotografer.
De folgendesider viser hvor kompliceret,besverlig
og tidskrevende det var at arbejde med kollodiumprocessen.En af de svreresteopgaver var at
overhrelde glaspladen med kollodium. Da den
klrebrige substanshavde det med at stsrkne i luften
'hud' pA flaskehaldannedesder uundgieligt hird
sen, man brugte derfor en glaskapsel,som var
nemmereat holde tillukket. samt forhindredefordampning.Flaskena med kollodium lukkes hermetisk ved en slebenglaskapselc kollodium heldes pi
pladen af det lost indsatteglasror b, som ved d er
forsynet med en lille fure, hvorigennem kollodiummet heldes tilbagefra pladen,hvoraf en del miske over rsrets 6bning, fsres ned til flaskens beholdning. Flaskenstud er derved bestandigdrekket
af glaskapslen, hermed forhindres storkning af
kollodiummet.Den runde glaskuglea er slebetind i
beholderenb, gennemdensindslebnedel er anbragt
et i begge ender Abent glasror omviklet forneden
med rent, lsst bomuld, akkurat sfl det kan indsettes
i kuglens hals. Herefter helder man kollodium i
glaskuglen,dog siledes, at glasroretssverste 6bning forbliver udrekket,hvorefter glasproppensettes i. Kuglen udsver et tryk.
Satinermaskinen
Det fuldkomne papirbilledeskulle have en glat og
jevn overflade,men efter de forskelligebladgarende bade, ikke mindst skylningen,blev papiret porost og ujrevnt hvilket forringedefotografietsudseende. Her kom glattemaskinenind i billedet, den
udjrvner og gjorde billedet glat, processenkaldes
satinering.Navnlig for visitkortenesvedkommende
var denne maskine uundvrerlig. Den arbejdedepi
folgendemide: to prrecistdrejedevalser aa ligger i
et leje ovenp6hinandeni solidt konstrueredesidestykker.Med hjulet b, som stir i forbindelsemed et
drev, kan disse bringes sammen eller fiernes fra
hinandenefter behag.Den nederstevalse er i den
eneendeforsynetmed et stort drivhjul c, som tilligemed valsen srettesi bevagelseaf det lille drivhjul
d, ved hjrelp af et hindtag placereti den modsatte
side. Foran midten af valserneer anbragtet poleret
trebredt, hvorpi billedet legges.NAr man vil glatte
billederne, {erner man valsernefra hinanden ved
hjelp af drejehjulet,anbringeret stykke glat papir
imellem valsernesammenmed en hojglanspoleret
stilplade, hvorpi de kartoneredebilleder legges.
Averct anbringesendelig et stykke glat papir, hvor-

efter valsernesammenpresses.
Det krumme hindtag
setter valsemei bevegelse,indtil pladerneer g6et
igennem og kan borttagespi den anden side, herefter kan nye ilegges. At udsve det rette tryk kraver bide indfoling og stor akuratesseaf fotografmedhjrlperen.
Sslvbadsmileren
Blandt de mangesmi hjrlpemidler i morkekammeret var et instrumenttil at mile styrken pi et solv
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nitratbad. Det kan vere indrettet pi to mider, s6ledes at en skala viser hvor mangegram solnitrat, der
indholdes i 6n unse vand, eller sAledes,at skalaen
tilkendegiver,hvor mange dele vand der er pi 6n
del sslvnitrat. I det fsrste tilfrlde tager man et
kvantumaf det bad man vil underssge,i en mensur,
hvorefter man nedsenker mileren, hvorved man
strakskan aflese pA skalaendet antal gram solvnitrat, som indeholdes i vesken. Den anden, mere
almindelige metode, er som sagt den, der viser i
dele det forhold, hvori solvet er sammensatmed
vand, og anvendespA folgende mide: Et sslvbad
der for hver unse vand indeholder40 gram solvnitrat, dvs. et forhold som l:12, altsh 12 dele vand
indeholder dn del solv. Jo mere sslvnitrat vandet
indeholder,destotettere bliver det, og hindrer skilen i at synke.Nir badet f.eks. indeholder80 gram
solv pr. unse,sAvil sslvmAleren
kun synketil tallet
6. Et meget afgorendepunkt for det perfekte fotografis holdbarheder udskylningen.Det var i de fbrste mange6r virkeligt et problem. I stsrstedelenaf
de danske provinsbyer, s6vel som i hovedstaden,
var der endnuikke indlagt rindendevand.
En samtidig beskrivelse
Fotograf SophusJuncker-Jensen
(1859-1940).har
nedskrevetsine oplevelserfra irene 1864-65,hvor
han deltog aktivt i msrkekammerethos sin fader,
JensJacobJensen(1819-1881)i Vejle, beskriver
forholdenesiledes:
"Arbejdet i markekammeretvar megetalsidigt. Den
tids fotograf mdtte kunne mestre alle faser i den
kompliceredeproces det den gan€!var at fremstille
et perfekt kollodium/btografi. Det.forste man mdtte
gd i gang med var at udskrerealmindeligt rudeglas,
helst fri for blrerer i storrelsen 16x24 cm. Dette
.format var altid lagervare. Senere blev de mindre
.formater tilskdret i forhold til kundens individuelle
snsker. En diamantskarer var derfor et af fotografens vigtigste arbejdsredskaber.Ndr glaspladen var
tilskdret blev den puttet i en svag oplosning af saltsyre, derefter skyllet, forst i almindeligt vand, derefter i destilleret,for at fierne evt. urenheder.Pladen blev dernrestsat til tarring pd en tralle, altid
med retsiden til venstre, en regel som gjaldt over
hele verden, indfort af selvesteLouis Daguerre.
Fotograferingen
"Ndr der skullefotograferes, tog man sitpudsebret
med isatte trreslcruer,herpd blev glaspladen om-

hyggeligt fostspendt, hvorefter man polerede merJ
fint lvidt og spirihts, indtil pladen var sd ren, at ens
dnde knap hang ved. Her kom riletan p& en prove!
En del dr senerefandt man pd, efter slqtlningen,at
overhreldepladen med eggehvide. En hvide pisket i
omhyggeligtfiltreret vand, hermed sad kollorJiummet bedrefast. Derpd blev glaspladen anbragt i en
kyvette med solvbad, og ved hjretp af en dypper
trukket langsomt op og ned. I lobet af en tre .fire
minutter var den gjort lysfolsom, hvoreJierden blet,
lagt i kassetten,og vor derpd ktar tit brug ved.fbtografering.
Folograferingen skulle foretages incienfor et tidsrum af ti tolv minutter, da pladen ellers blev tor og
skjoldet. Solvbadet havde mange uvaner, dels vetl
varme og kulde, samt mange andre uudgrundelige
drsager. Man havde derJor altid to eller tre reservebadeklar, men ofte strejkede de alle pd 6n gang,
sd stod man aldeles hjrclpekts og Jbrtvivlet overfbr
kunderne.Ndr sslvbadet svigtede, viste det sig ,som
regel ved, ut pladen lignede en Ji"ostrutle metJ cle
smukkesteblomster nedefru og ope.fier. Men hvud
llialp al den sksnhed. Den portratterede kunne
knap anes. Fotografen matte ga ind til kunden og
sige, at billedet var udmerket, men at glaspladen
desverre var knrpkket,og der/br mdtte man fotografere om"!
Eksponeringi dagslys
"Eksponeringstiden .for .fbtograJbringer i gotlt
dagslys, var pd 25-30 sekunder,og ved ddrligt tys,
evt. om eftermiddagenJi.u 50-100 sekunder eller
endog mere. Man havde v@retude.for at en kunde
mdtte sidde indtil 5 minutter, og dog holde det
samme udtryk - vi brugte dog nakkeholder i udstrakt grad. Det v@rsteder kunne ske var at solen
pludselig svigtede, og sorte slryerjog over himlen,
aldeles ukontrollabelt - sd var der ikke langt til
strikken!"
Fremkaldelsen
"Glaspladen blev nu fremkaldt i en blanding u/'
jernvitriol og pyrogalde tilsat nogle drdber solv I10. Dette blev hreldt over pladen fra hjorne til h.jorne, hvorefter manfikserede med en overhrpldningaf
cyankalium, som man mdtte v&re meget forsigtig
med, da det var stark gft. Slq)lningen varede i
nogle minutter, hvorefter pladen blev stillet i tralle
for tarring. Pladen var da frerdig. Se,sd let kunne
det gd, men rnanfik jo rigtignok ofte nogle slemme
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oplevelser, sd det bekendte billede af fotografen, omhyggelige behandling, er en af grundene til, at
der springer op i luften, med vilde ajne og med disse gamle billeder stdr friske og klare, den dag i
begge hender forsoger at rive hdret ud afhovedet, dag".
er ful dkommenknrrekt. "
Kollodiumpladens hurtighed:
I 1895forsogteman, som en kuriositet,hos fotograKopieringen
fen SophusJuncker-Jensen
pd
at fastsli den absolute
mdde,
at
blev
den
"Lysfolsomheden
foretaget
man tog enfint poleret fajanceskil til helark 43x57 korteste tid, at fremstille et kollodiumbillede pA.
cm, heri heldte man solvbad,bestdendeaf ca. l-10 Som skrevetstir:
solvnitrat, tilsat nogle drdber saltsyre. Man tog nu, "Vi foretog en Sommerdag en Momenloptagelse,
ndr alle blerer var fiernet, papiret i hvert modsat fremkaldte Pladen paa 3 Minutter, fixerede den 2
hjorne, bajede det bagover, og lod det glide ud at Minutter, slqtllededen i Vand i 5 Minutter, i Sprit 2
svommei badet. Omhyggeligt sorgede man for, at Minutter, tarrede den paa 5 Minutter, kopierede i
der ikke kom noget pd bagsiden, eller dannede sig Solen 3 Minutter, tonfixerede lftrykket paa 4 Minye luftberer. Deri skulle det svommei ca. tre mi- nutter, skyllede det i I0 Minutter og opklebede del
nutter, hvorefter det blev hengt til torre i en lvog i paa 2 Minutter, og anvencltesualedes i alt 36 Mimsrkekammeret. Dette arbejde beg,tndte man pd nutter paa at fremstille et .fuldstrendigt/'rerdigt Bilhver morgen klokken seks eller for. Papiret kunne lede".
kun holde sig dn dag, allerede dagen efter blev det
gult og grimt. Ndr papiret nu var tort, blev det skdret til, i de starrelser man havde behovfor. I godt
vejr kunne man tage 5-6 aftryk pd dn dag, af en
god, ikke for tet plade. I ddrligt vejr. Uha, uha!
Man var lykkelig for at have kopieret I dusin visitkortbilleder pd 2-3 uger. Man gor sig neppe noget
begreb om de kvaler den stakkelsfotograf mdtte
udholdefor at fa billedernefrerdige til rette tid.".
Toningen
"Billedet blev dyppet i almindeligt vand, vedfrostgrader mdtte der anvendeslunkent vand, i skfil efter
skdl indtil al det solv, som ikke var kopieret, var
rent udslqtllet. Det sidste hold vand var tilsat en
lille hkndfuld kokkensalt.For i ovrigt blev det forste hold vand, som var meget solvholdigt, omhyggeligt heldt over i en tonde, hvor det blev feldet
med svovllever og andre kemiknlier - dette gav
husmoderenalle hendesstr&lendeblanke sslvskeer
og gafler. Billedet kom herefter i guldbadet. I gr.
klorguld oplost i destilleret vand tilsat forskellige
salte bl.a. dobbelt kulsur natron, eddikesurt natron
etc. Sammensretningenvar en finesse, som omhyggeligt gemtesfor alle nyfigne blikke. Den forskelligartede toning bidrog til at fremheve fotografens
dygtighed blandt publikum og kolleger. Ndr den
rette toning var opndet, blev der atter slqtllet og
fikseret for endelig at blive slutslcyllet,ikke en kvart
eller en halv time, men omhyggeligtfra skol til skal
- hensat over natten for ekstra slryldning nreste
morgen. Til sidst blev det lagt imellem filterpapir
og trykket af. Endnu tilbagestod en opklebningsproces og tilsknring der sattefotografen pd endnu
en prave pd hans hdndelag og akkuratesse,denne
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Das Polierendcr Platte

Das Scnsihilisieren

\, A

Portrrcttet
I 1854 konstruerede den franske portrretfotograf Hededragten og omgivelserne, rigtigt, at treffe
Adolphe Disd6ri (1819-1390) et kamera med fire ,belysning og den afstand i hvilken han md stille sig
objektiver, et sakaldtvisitkort-atelierkamera.Ved at fra genstanden,og sdledesved alle til hans rddigeksponere gennem hvert af objektiverne pi skift hed stdendehtnstgreb at stille originalens knrahekunne -*
optuge fire poseringer af modellen, der ristiskc ejendommelighederi det bedst mulige ide'hel' ale lys, ogfastholde dem sd lenge portretteringen
fuldte den ene halvdel af en I6,5x21,5 cm
kollodiumplade. Den franske betegnelsevar Carte- foregdr, kort sagt komponerebilledet.
de-Visite. I lsbet af ffi ir blev visitkortbilledet en
verdensomspendendesucces.Et prisbilligt produkt At komponere et portret vil altsd efter det sagte
som helt og aldeles eliminerede den sidste rest af betyde det samme som at treffe alle de forholdsdaguerreotypi-branchenaf vejen. Disd6ri skrev i regler og foranstaltninger, der er fornodne til at
1864 en lille bog med titlen'Grundtrrek til fotogra- originalen pd den bedste og mest korrehe mdde
fiens esthetik' hvor i han forklarer portretfotogra- knn blive fremstillet. Nogle elcsemplervil gore det
onforte tydligere. Det er f,eks. en lerd, som skal
fenseviggyldigeregler;
"Hvoraf kommerdet, atforskeltige billeder af en og portretteres, en lerd, der har henlevet sit liv i stusammeperson i reglen har en gonskeforskellig, ja dier og hvis tenl<sommepande er furet. Han er
ofte ganske modsat knrakter, samt at blandt flere litle af vel<stog hans intelligens synes at have udportretter,
der alle ligner, nogle er smukke,medens viklet sigpd hans legemesbekostning'Dertil er han
-andre
er stygge? Det kommer alt sammen af, at sindig og venlig og et dndrigt smil spiller pA hans
enhverprrtoi-i ethvert ajeblik har forskelligt udse- mund. Sdledesser hans hverdagsansigtud og sdleende og udtryk, og at disseforskellige udtryk ikke des er han kendt afvenner ogfrender. Den dragt,
alle er egnedetil i en sd ideetform som muligt, at han i almindelighed berer, posser ogsd fuldkomgengive den sonde totalkaraher af den person, der men til hans vesen, thi den er simpel, og altfor meitol frt*ttilles. Ved et portrat skal der i grunden gen omhu er ikke blevet anvendtpd den. En sddan
ikke vere tale om en matamatisknajagtig gengivel- mand lammer nu til enfotograffor at lade sigfotose af formerne og proportionerne hos den person, grafere, men han har taget kisteklederne pd og i
der skal fotograferes, men snarere om en rigtig dem ser han ganske anderledesud end til hverdag,
opfattelseog fremstilling sd vidt muligt af den ide- og han sd setter et ansigt op, der er himmelvidt
elle side af vedkommendepersons naturlighed, sd- forskellig fra hans sedvanlige naturlige udseende.
ledes som det har udviklet sig under indflydetse af Endvidere antager han en sogt, temmelig stiv holdde ved hans sociale stilling betingede situationer ning, og efter opfordring har han lagt en stor folitilstrekkeligt ofte er kommen sammen med ham, ant foran sig, i hvilken han dog ikke leser, da han
danne sig af alle de erhvervedeindtryh et ganske er altfor beskeftiget med at vedligeholde sit indstubestemt rigtigt billede af ham i deres tanker, og var derede udtryk Nu er det fotografens opgave af alle
de i stand til ved lamstens hjelpemidler at give disse tilfeldigheder, at udspille manden som han i
denne deres idd udtryk, ville de ogsd latnne levere sandhed er. Har han forst opfattet vedkommendes
et portret, der ikke alene fremstillede originalens knraher, vil det ogsd blive ham let at finde det rette
karaher, v&sen, kart sagt hans hele sjelelige liv i udtryk. I det foreliggende tilfelde md billedet shledets hovedtrek, men ogsd i de fineste nuancer. Pd des uden hensyntil ligheden gore et alvorligt, men
denne mdde sknl imidlertid ogsd kunstneren op- roligt indtryk, og dnde klar, uforstyrcet refleksion.
fatte sin original, og desforuden har han endnu den Stillingen md derfor ikke vere sogt: der md velges
forpligtigelse ved gengivelsen af sin opfattelse at gd en rolig og ligelig fordelt stuebelysning, baggrund
sd idealiserendefrem som muligt". Videre hedder og omgivelser md vere simple, men hovedet, tankens sede, m& man klart og skarpt lade fremtrrede
det:
mod baggrunden.Kun pd denne mdde vil man v&re
godt
portret,
"Denfotograf som vil tilvejebringe et
i stand til at levere et godt portret af en lerd. Enmd fremfor olt forstd at alle de utallige forandringer i ansigtets udtryk som viser sig hos den, der hver anden anordning ville vere usandsynlig og
slml fotograferes, at udfinde det udtryk som bedst upassende, samt ude af stand til at udtrykke hin
og almindeligst gengiver hans karalaer, det vil sige, hajere dndrige lighed, som manfordrer af et virkehan md bestrebe sig for at studere personen og ligt kunstnerisk portref. " Disd6ri fortsetter sin
lere ham grundigt at kende. Kun under denne be- pedagogiske udredning over mange sider - hermed
tingelse vil det vere ham muligt at regulere stilling, har man ffiet et grundigt indblik i hvorledesarbejdet
gestikulation og minespil, sd vidt muligt at tillemne foregir i et atelier. o
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Besaghosen'Kgl. Hoffotograf
Forfatteren til denne selvironiskeskildring om efterbestillingaf l2 visitkortbilleder,er nedskrevet
under pseudonymet "Mortensen". Ifolge efterladte notater fra Peter Elflet skulle episoden havde
fundet sted hos kgl. hoffotografCarl Christian Sonne(1845-1919).Sonneetableredeatelier i 1865
og blev hoffotografi 1906.
"Mortensen"

Vift stolt paa Kodaks bolge

ii\)
-----=-.=
Man rJirrn af spanding ouer, bailhe tontatttiske
resse-ballet pA Stochholm Slot i aftet'

't'orbintlelser det kan p'ere ktt
lllet il)rde,' prinse- og prin-

Hans Hojhed, fyrst Zeiss-Ikon af Agfa og Ferrania, herhrg af Ilford, greve til Leica.

Tak til Bo Bojesenfor brug aftegning.

Hvem af os er det ikke handet, at den saa lange har
gaaetog lovet sit Billede til Vennerog Bekendte,at han
endeligen Dag bliver nsdt til at vandreop til sin fotograf og bedehambesorge12 "Visit"?
Forledenvar jeg i den Situation.Jeg listede da op til
Fotografen,der havdetaget mig for 15 Aar siden.Noget
benauetvar jeg ganskevist, thi Manden - hvis Navnjeg
ikke her skal reklamerefor - var i Mellemtiden bleven
kgl. Hoffotograt og naar man kun hedderMortensenog
kun skalhave 12Visitkort...

Somalle densSlagsFolk bor hanpaaallerhojesteStednemligpaa en Kvist - og har Portenog Opgangenfuld
af Kongefamilieog AristokratietsSpidser.Da jeg endelig naar op ad den teppebelagteTrappe og staar foran
Doren, faler jeg mig, som jeg skulde til Audiens hos
Paven.Jegbankerpaa.lngen svarer.Bankerigjen. Stadig stille som i en Grav. Oppefra Etagenovenpaahorer
jeg imidlertidpaaTrappenfolgendeReplikskifte:'Tlvad
skal vi saagtraremed Prins Christian?".- "Lad ham blot
blive liggende i Sofaen,men sat Kejseren af Rusland
hen i Krogenved kakkelovnen,og PrinsesseThyra kan
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kommeend paadennedersteHylde".En saanonchalant bede Hoffotografen meget undskylde, men jeg er nu
Behandlingaf LandetsFyrsteslegtfaar Hjertet til at alligevel blevet taget hos Dem for 15 Aar siden!"
synkeendnunogleTommerned i mine Nyrer. Imidler- 15"Aar er lang Tid! For l5 Aar sidenvar jeg endnu ikke
tid, mine Fotografierskal og maajeg have.Altsaaban- Hoffotograf - men hvad snsker De?". Han ser opad mod
kerjeg endnuen GangpaaDoren.Da der fremdelesikke Loftet, som Ornen mod Naadens Sol. "Jeg vilde gjerne
svares,letter jeg ved Laasen,Daren gaar op, og jeg bede Dem lave mig 12 Visitkortbilleder af den gamle
kommerind i en rummeligog nrestentom Stue.Der er Plade, De har af mig". "Vi skal se ad, om den er her
ikke et levendeMenneskeat se. Men paa Vreggene endnu. Vi har taget saamange Plader siden den Tid. Jeg
hengerutalligestoreog smaaFotografieraf nastenalle har meget travlt, men - Froken!" Den unge Dame viser
det danskeKongehusMedlemmeri alle muligeStillin- sig i Doren og ser stram ud. "Froken, fortsetter Hoffo-.
ger.Alle disseelskvrerdige
Ansigtersynesmedet affa- tografen i en Tone, som om han maatte anmode hende
belt Smilat sporgemig,hvorjegdogtar kommederind, om et uvardigt Arbejde. 'Teg kommer til at bede Dem
og jeg er paaNippettil at fortrydemin Frekhedog gaa se efter, om der er en Plade af en Hr.Mortensen. De kan
igjen,da Lydenaf mineknirkendeStsvlerog Larmenaf vist temmelig nemt finde det, for vi har jo ikke saa manen Stol,jeg er vedat velte, faaren Dametil at visesig i ge paa Navnet - sen." Damen gaar med en Mine, jeg
en Dsr. Hun erklrrer, at Hoffotografenkommerstraks; aldrig skal glemme.
skjontjeg sogerat se hoffrerdigud, iagttagerhun mig
dogmedenvis Mistro,fsr hun lukkerDsrenbagsig.
Med et Mod, som jeg endnu i dette Ojeblik ikke begriEt lille Kvartertilbringerjeg medat lnggemit Ansigti ber, hvorfrajeg fik, sporgerjeg derefter Hoffotografen,
saa vidt muligt exellenceagtigeFolder foran et stort naar jeg maaske tsr vente at kunne vove at gjore mig
Spejl.Hoffotografentrrder hastigind. Han er i Udseen- Haab om at faa de 12 elendige Visitkortbilleder. Han
de og Optreden lig en Kammerherre,og han bevreger trakker Ojenbryneneop i Panden,Pandenom i Nakken,
sompaaet bonetGulv. Idet suger Luften ind giennem den hojre Mundvig med en
sig gjemmenVentevrerelset
han skal til at forladeGemakket,henlederjeg formaste- Hvisken, der for mig altid har staaetsom Indbegrebetaf
paamin Ringhedved et Grynt Fornemhed,og siger: "Derom kan jeg aldeles ikke udlig hansOpmerksomhed
af fsrste Klasse.Han bevisermig den E,reat opdage tale mig. Vi har saa uendelig meget at gtrarefor Tiden mig, hrver @jnenei Vejret og nedladerdem derefter og for Resten altid - og mit Klientel er saa stort, dets
paamin Person."De snsker?"sporgerhan derefterud i Forbrug saa enormt, at jeg nesten ikke kan bestride alle
Luften. "Mit Navn er kun Mortensen",svarerjeg med de Bestillinger,der indlsber. Aristokratiet- De ved - og
nogetaf Hjerteti Halsen."De mindesmig rimeligvis naar man er Hoffotograf - !" - "Ja, og Hoffet - Kongeikke mere,menjeg er tagenher hosDem"."Mortensen?familien". "Selvfolgelig, Kongefamilien!" Han hrever
Mortensen?Jeg erindrerikke nogensindeat have foto- atter Ojnene mod den imaginere NaadensSol i Loftet
graferetnogen,der hedderMortensen"."Ja, jeg maa og giver underdanigten Viftepalme et puf. "De fotogra-

Fotograf Georg E. Hansen (1856- 1865),som blev kgl. hoffotograf i 1864 'plagede' til
tider den kongelige familie mere end godt var, men ved en sarlig lejlighed vendte de
kongelige i bogstaveligsteforstand fotografen rvggen!

t9

ferer vel KongefamiliensMedlemmer meget hyppigt?"
bemrrker jeg i haab om at faa Hoffotografen formildet
lidt. "Meget hyppigt." Der gik et tilfreds Smil hen over
hans Aasyn. - Og vi kommer til at tale om, hvorledes
det gaar til, naar de Kongelige blive fotograferede.Han
setter sig trods sin enorme Travlhed ned paa en Stol,
bgger det ene Ben over det andet, - leger med sin
Guldlorgnet, der henger som et Kommandorkors om
Halsenpaa ham i en tynd Guldkrede,byder mig med en
affabel Gestustage Plads og forteller med Ojnene stift
hreftetpaa en Roset i Loftet.

Forbindelsemed Hoffet der igjennem,at de udfsre de
Fotografier,for Kongehusetsyngre-Medlemmer der
alle fotografere- selv have taget af hverandre,enkeltvis
eller i ofte megetfornojeligeGruppeopstillinger'

Hoffotografenhar hele Tiden talt ud i Rummet,i hvilken
jeg synes at v&re ganske forsvunden for ham, og kun
kongefamiliens Medlemmer paa Vreggeneat eksistere
han iuger og hvrser med den ejendommeligeLyd, der
altid har staaetfor mig som Indbegrebetaf Fornemhed'
Det varer lrenge,inden han faar krrfter til at rive sig los
fra sin Pladsved TronensFod og vende tilbage til sit
lykkedesdet' Han
KongefamiliensMedlemmerer ligesom andre Dodelige minderigeVenteverelse.Men endelig
henterrynkerne
sommetidernodsagedetil at lade sig fotografere,fordi tagetQjenbrynenened oppe fra Panden,
paa
rnig og sporvaagnellde
ser
Nakken,
fra
nede
de lover saa mange Billeder af sig bort. Naar de skulle frem
jeg
ventet'
havde
ikke
Ligefremhed'
en
fotograferes,sker det entenpaa et af Slotteneeller i ved- ger mig med
iMo.". det Dem athare saadantnoget?"- "Kongeligt!"
kommendelykkelige FotografsAtelier. Selvfolgelighar
ja", sigerhan saa."Jeg kundejo
de i sidstnrevnteTilfrelde altid Fortrinetfor det i Vente- svarerjeg. "Ork Gud
Naar man som
vrrelset siddendeKlientel, da de kongelige Personer blive ved at fortelle til i Morgen tidlig.
af Rusland "" Og
som Regel have travlt og helst ville til straks.Den Foto- jeg ... der var nu f.eks. Kejseren
jeg vilde sige "' Og
hvad
naa
..
Ja
....
Christian
Prins
graf, der skal have den ,lEreat"tage" de kongelige,faar
indtil den strarnme,
Tilsigelse derom ofte med kort Varsel - hvorledesde han synkeratter hen til Hofininder,
Mund og hun ikke
spids
med
ind
- Ja det er hojest unge Dame komme
kongeligetage selve Fotograferingen?
Det nytter
"Mortensen".
paa Navnet
forskelligt. Nogle forsikre, naarde betreder Atelieret, at kan finde Plader
jeg
l5 Aar
for
virkelig
jeg forsogerat bevise,at
de har megettravlt - og bliver der halvandenTime. An- ikke,
fotograferethos Hr. Hoffotografen'"Det
dre staaefor Fotografenen halv Time og overladetil siden er bleven
"Det er far jeg blev Hofham den Tid at tage saa mange forskjellige Plader han er fsr min Tid", siger Damen.
af dem karr huske noget
kan overkomme.Som bekendtkommer en Mrengdenye fotograf', siger Herren. Ingen
intet, og saaer der intet'
fremgaar
Fotografier af de kongelige Personeri Handlen, dog om det, og af Bogerne
jeg
min Hat og n&rmer mig Doren'
langt fra alle; der er i Reglenen Rrkke Fotografier,der Flov og flad tager
megetundskylde,at jeg
forbeholdesdem selv som Gaver til Ind- og Udland, og idetjeg bederHr. Hoffotografen
og opholdtdem saalrnge
derfor ikke maa kunne kjobes for et Par Kroner af en- har ulejligethamog Frskenen
srtter igjen Ojenbrynene
Haanden.
med
ud
slaar
han
lrver som helst i en hvilken som helst Butik. Mindre
Doren efter mig. Medens
lukker
og
bekjendtturde det maattev&re, at den kongeligePerson, op i Panden,hveser
trppebelagte Trapper,
de
der skal malesaf en Kunstner,for at undgaaat "sidde" jeg stavrer fortumler ned ad
og Generalerog
altfor mange Gange for ham, i Reglen forst lader sig forbi de mange Kongelige Personer
det dog kan
fotografere med dette specielle Formaal for Aje og saa Garderlojtnanter,og tenker paa, hvordan
og jeg nu
til KunstnerensDisposition stiller de Fotografier, som vere gaaettil, at min Plade er blevet borte,
han kan have Nyfte af under sit arbejde. Saaledeshar skal lademig tageaf hos en FotografPeterseneller Hanjeg Hoffotografen
Tilfeldet veret f.eks. med ProfessorBachesMaleri af seneller Jenseneller Nielsen. hsrer
om lidt kom"Naa,
Frsken,
Hs. Maj. Kongeni Glyptoteket,til Grundfor hvilket der oven paa raabetil Frsken:
r
X:Y".
ligger en Rekke Fotografieraf Kongen,tagne i Gaarden merjo Hds.NaadeLehnsgrevinde
i
Fotografer
adskillige
staa
Endelig
paa Amalienborg.
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DanskFotohistoriskSelskab
En kavalkade 1975-2000
Flemming Berendt
" Vi md gore vort yderste for at opbygge den stsrst mulige viden om vore specialer, sd vi som eksperter kan rdtlgive og
vejlede de mange nye medlemmer, vi hdber atfd ifremtiden".
Torben Lind 1977.
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I sin hjemby blev Torben hurtigt en kendi person.

I l9l3 blev den forste store auktion af fotografiske
billeder aflroldt hos Sotheby's i London. Pe det
tidspunktvar det stadigmuligt at erhvervefotografiertil
en rimelig pris. Fox Talbots hindfremstillede bog
'Pencil of Nature' blev solgt for 40.000 kroner, i dag
ville den kosteover I million! Det var denneblanding
af fotohistorisk interesse og trangen til okonomisk
gevinst,som i 1975 fik Torben Lind til at indrykkeen
annonce iPolitiken den 16. november,hvor han
opfordrede interesseredesamlere af fotografier til at
melde sig 'under fanerne'. Det varede da heller ikke
lnnge far de fsrste reflekterede:Flemming Anholm,
som gav vort tidsskrift navnet Objektiv, Niels Resdal
Jensen, PeterRandlav, Per Thornit og P.B. Schmidt,
importor af Robotkameraet,- dissefsrste pionererblev
senere suppleret med Svend Nielsen, indehaver af
'Fagfoto', Sigfred Lovstad, grundbgger af Danmarks
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Fotomuseumog Ole Schelde,Leica-fan- yderligereen
stribe billeder passerernethinden:Jens Hammeken,
Kurt Petersenog Arne Jorgensen m.fl. Den videre
'isenkramklub'
udvikling gik dog mere i retning af en
end samlere af gamle fotografier, som oprindelig var
TorbenLinds id6. Det blev i virkelighedenet stort held
blev
for DanskFotohistoriskSelskab,at medlemsskaren
nuanceretog alsidig. Stiftelsesdagenvar lardag den 2.
december 1975, og fsrste ordinrere generalforsamling
blev berammettil den 22. april 1976,hvor Torben Lind
blev valgt til selskabetsforste prrsident - hermed mA
formalia vare pi plads.
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F'lemmingAnholn.
BERII}{G5KE TIDE},IDE

Foto-nostalgi
til
Krempepnser
I

Dansk Fotohistorisk Selskabsforste president Torben
Lind. Billedet er tqget i Frederiksborg Hailen, lwor
selskabethavde en lille hverveudstilling.

.

Svend Nielsen (FAG FOTO) var det sted, hvor mange
medlemmerfandt det de sogte.
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Medlemmernes aktiviteter:

Wffi ,.ii.:
''{

1976

Dansk FotohistoriskSelskabshistoriekunne nu tage sin
begyndelse.Den fsrste msdeaften fandt sted torsdag
den 15.januar 1976 i P.B. Schmidtsforretningslokaler
pi Strandvejen 339, i Skovshoved. Pi dette og de
folgendemsder besluttedesat aflrolde selskabetsfsrste
aktivitet: en udstilling af fotografika i et samarbejde
med Det kgl. Biblioteks Kort- og Billedafdelingved
Bjorn Ochsner.Stedetblev sparekassen
S.D.S.'slokaler
p& Stroget i septembersamrne6r. Udstillingen blev et
tillobsstykkeaf format, hvor mere end 1.500 gester
beundrede de udstillede apparater, selskabets
medlemmer var pi skift orienterendekustoder. Den
flotte presseomtalefik medlemstallettil at stige og
Strandveien339 i Skov,shoved.
forste udsendelseaf 'orienterendemeddelelserfra DFS'
Anholm
fandt sted i august 1976, med Flemming
som
redaktsr. Selskabets mange ovrige aktiviteter:
auktioner,loppemarked,
men ikke mindstde minedlige
msdeaftener blev etableret. Efterhinden begyndte de
enkelte medlemmer at prege aktiviteterne, som den
forste fremstillede Sigfred Lovstad et genoptryk af et
Kehlet(StellaNova) katalogfra I 9 I 5.
Medlemstal:
17.Underkr. 1.000.00.

1977
Medlemstal:28. Omsretning:kr. 1.281,60.

1979
SigfredLsvstadudstilledesin samlingaf fotografikapi
Herning Museum i et samarbejdemed Det kgl.
Bibliotek.

1980
Objektiv nr.l9 fra januarhavdepi forsidenet billedeaf
et kamera med det besynderlige navn HABAROT
fremstillet i den lille by Hadsundaf fotograf Marthinus
Petersen.Det nyopdukkedekamerablev opdagetved en
tilfreldighed af redaktsren, idet et medlem, Cote
Cuculiza var i besiddelseaf apparatet.Den beskedne
historieblev nedskrevetog optageti Objektiv.
Medfemstal:96. Omsretning:kr. 3.812,32.

1983
Flemming Berendt fandt 72 runde glasplader,optaget
med et'Stirn-Geheimkamera'.
Glasplademesdiameter
l4 cm, og pi hver plade var der 6 optagelser,diameter
4,5 cm, hvoraf ca.36 kunne reproduceres.Efter ca. 8
m6nedersarbejde i msrkekammeretvar de 36 billeder
fremstillet i stsrrelsenca. 50 x 60 cm i to hold. Det var
ikke blot en fotohistorisk billedserie om livet pi en
herreg6rdi perioden 1887-1900,det blev ogsi en gave
fra redaktoren til Danmarks Fotomuseum og l.okal
Historisk Arkiv i Tappernoje, hvor billederne var
I 887-1900'blev fsrst til et lille
udstillet.'Herregaardsliv
sertryk og siden vist pi Aalholm Slot. Alex Steinbachi

'Nellerodmandens'
kinooptager.flankeret
af hans store salonkamera,som han
fremstilledetil PeterEIJ'elt.
Nykobing F. udstillede samtidig sin samling af
fotografika pi
slottet, nogle Ar senere blev den
deponerettil almen beskuelsei Nykobing Falsters43
meter hoje vandtirn. Det var ogsi 6ret hvor vi afholdt
en udstilling pdLHadsundEgnsmuseum,hvor fotograf
Marthinus Peteren's (1876-1953) kameraer blev
udstillet - her blev det afsloret at ordet HABAROT
betad, hastighed,afstand,blrender,automatik, rotation
og tid. Adskillige andremedlemmerhar fremvistderes
samlingergennemirene.
Medlemstal:125.Omsretning:kr. 29.248,22.

1984
Pi'Caf6 Teatret's'scenefik skuespillerindenLotte Tarp
opfort sit skuespil om 'Agnes Henningsen og
Kvindesagen'- hun spillede selv rollen som fotograf
Mary Steen.Pi scenenskulle opbyggeset atelier fra ca.
1895. Arne Reimann, Danmarks Fotomuseum og
Flemming Berendtfuldfsrte opgaven.JargenGregersen
etableredeen flot fotoudstilling: portratfotografier fra
1866-1915 pn Lyngby Statsbibliotek. Senere er
fotografierneovergivetti I DanmarksFotomuseum.
Medlemstal:
165.Omsretning:
kr. 37.707,35.
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H abarot-kameraettil serieoptagelser

Marthinus Petersens Habarol-kamera et
politi-kameru
specialbygget
og hans
pdnorqmapparqt.

"/&_

De runde'Stirnfotografier' studeresno.1e
pd Dantnarks
Fotomuseum.

Alex Steinbachssamling.
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Arne Reimann,Duseberg og Jens Hammeken.

Ole Schelde,Niels R. Jensenog Andreas

'f.

lt4orch.

'a.t

Per Ask Nielsen og Flemming Berendt.

Torben Lind, H Tegh og Ole knudsen

Arne Jorgensen, Thomsenog Per Ask Nielsen

Andreas T. Msrch, Kurt Petersenog T. Lind.

Selskqbets drlige landsmode og generalforsamling blev aJholdt i en periode skiftevis i
Jylland og pd Sjelland. Denne billedkavulkade er et eksempelpd det hyggelige samv@r
omkring vor fe lles int eresse.
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1985

Formanden Andreqs Trier Morch byder velkommen til
Dansk Fotohistorisk SelskahsI 0-drs iubileum.

1985kom helt klart til at sti i l0-5rsjubilreetstegn. 53
festkbdte medlemmerfejrede den 30. novembervor
rundefsdselsdagi forsamlingshuset
til HellerupKirke.
Stemningenvar i top - specielthuskesClas E. Neble
gavetil DanrnarksFotomuseum,
PeterElfelts
storsl6ede
private rejsekuffert med tilhsrende 'huskeliste'.En
rrkke beneficegaver gav aftenen ekstra kulsr til
liflige toner.
akkompagnement
af en pianospillers
Det har ogsi vakt opmrrksomhed,nir medlemmeraf
selskabethar gjort unike fund. JensHammekenfandt et
panoramakamera
gennemDen bl6 Avis, fremstilletaf
Marthinus Petersen fra Hadsund. Senere pi 6ret
lykkedesdet Niels R. Jensen,Claus Neble og Ture
lbsen at fi optaget en TV-fi|m, som blev udsendt i
'Landet Rundt', hvor panoramakameraetspillede
hovedrollen,Hadsund Egnsmuseumskaffede senere
skonomiskemidlertil at erhverveapparatet.
kr. 39.801,55.
Medlemstal:
198.Omsretning:
1986
G.O. Svanefremstilledeheletre gange250 originales/h
fotografiertil indklrebningi Objektiv: Lammefrelleden,
Lucie Mslle og Gammel Torv kunne beundresi en
usrdvanligflot kvalitet.
Medlemstal:2I 8. Omsretning:.48.206,40.

1987
10O-iretfor Louis Daguerre'sfsdsel blev fejret med en
rckke historiskeartikler i Objektiv. Autors artikel vedr.
optagelsestidspunktet
af verdens forste fotografi af et
'skopudseren
menneske
og hans kunde' blev andret
med et helt ir til april/maj 1838. En nyhed som vakte
interesseud over landets gr:Enser.Firmaet Goecker
fejrede sit 125-irs jubilaum hvor man udsendte et
jubihumsskrift "De Gode Gamle Dage" skrevet af
FlemmingBerendt.
Medlemstal:258.Omsretning:kr. 67.728,46.

LercbechSorensenog Claus Neble overrekker dels
Private Elfelt breve samt hans kuffert til Flemming
Berendt.

1988
Bent Nicolajsenblev cand.phil.fra Alborg Universitets
Center.Som eksamensopgave
havdehan valgt et stykke
danskfotohistorie.'Hos fotografeni Aalborg 1843-1900
- fotografienssocialhistorie'.Skriftet var en guldgrube
af fotohistoriskeoplysninger.
Medlemstal:
301.Omsrtning:kr. 78.217,52.

1989
Den 26. oktober fejrede engrosfirmaet lleinrich &
Poulsen 100-irs jubilrum hvortil redaktorenhavde
fremstilletet lille skrift om firmaetshistorie.
Medlemstal:336.Omsretning.
kr.
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1990

'FotomekaniskMuseum' blev den 2. juni en realitet for med registrering af stereoskopiskebilleder. Det var
Arne Reimann.Omkring 50 medlemmeraf DFS msdte efterhf,ndenblevet til ca. 6.000 billeder, milet i fsrste
frem og gratulerede.Niels R. Jensenhavdefremstilletet omganger 10.000billeder.Ferslingsarbejdeer et godt
panoramabilledeaf Nyhavn som en gave fra Dansk eksempelpi en engageretindsatspi et konkret omride.
FotohistoriskSelskab.Nu havde ogsi Kobenhavnflet Efter Erik Ferslingsdod blev arbejdetmed registranten
viderefsrtaf PeterRandlov.
et fotomuseum.
Medlemstal:389.Omsetning:kr. 107.079'07.
kr. I I 1.914'84.
347.Omscetning:
Medlemstal:

t99r
Det begyndte med en telefonopringningtil redaktoren
og endtemed afhentningaf ca. 150 glasplader(l3xl8
cm) optaget af kanonfotografKaj BergsteinNielsen i
perioden I 9 I 4-1950. Kort sagl: kulturhistoriskebilleder
af ydmyge arbejderhjemi Ksbenhavnsnordvestkvarter.
Et kig ind i fortiden uden sidestykke. Fsrst skulle
pladerne renses for to centimeters kulstov, derefter
fremskaffe okonomiske midler til indkob af papir og
con
kemi. Manden der tilbsd at gi i morkekammeret
amore var Cote Cuculiza i Hadsund. Efter at have
fremstilletkontaktkopieraf alle plader,blev der udvalgt
ca. 90 billeder som blev fremstilleti formatet50 x 60
'En flittig mand' pi
cm. Det hele endte i udstillingen
Arbejdermuseeti Ksbenhavn.DanmarksFotomuseum,
som havde modtagetpladernesom gave,og DFS havde
endnu engang faet mulighed for at prestere en
fotohistorisk sensation.Historien om kanonfotografen
Bernstein Nielsen blev i ovrigl prrsenteret i 6rets
temanummermedtitlen'Kanonfotografen'.
DFS fik af Dansk Sprognrevn godkendt ordet:
FOTOGRAFIKA i stedet for det engelske ord
'fotografica'.

'Nellerod'
Hans Bonnesen og frue (AgIQ skrznker en
stereoskopbetragtertil Arne Reimann - Foto Mekanisk
Museum.

358.Omsetning:kr. 88.751'63.'
Medlemstal:

1992

'botaniserede'i en
Aksel Gram Moller fra Alsgirde
opstillet container. Her fandt han 84 glasplader,som
autor flere 6r senere,kunne konstaterevar optagelseraf
produktion og arbejdsgangenhos lllustreret Familie
Journal foretaget i 1879. Samtlige plader blev
affotograferet,hvorefter Dansk Fotohistorisk Selskab
overgavet hold billedertil Det kgl. Bibliotekog Grafisk
Museum i Odense,som pitog sig at tekste billederne.
Samlingen er den storste i verden, som skildrer den
grafiskeproduktionpi et si tidligt tidspunkt.
364.Omsrtning:kr. 114.906'88.
Medlemstal:

F. Berendt & Niels R. Jensen afleverer temanummeret
'K anonfot ogr afen' t il Ar bejder museets udst i I I i ngsI eder
Annelise Valsted.

1993
CopenhagenVisual inviterede DanmarksFotomuseum
og Dansk Fotohistorisk Selskab til at etablere en
'Sukkertoppen'.Foruden en
udstilling i kulturcentret
mrngde kameraer fra Heming blev der ophrengt et
panoramabillede fra 1897 af Kgs. Nytorv optaget af
Peter Elfelt med Nellersd-mandens'panoramakalnera'
Det 3,5 meter lange billede vakte megen

opmerksomhed.
Erik Ferslingkunne i 1993fejre sit 10-6rsjubilreum
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Peter Elfelts panoramabillede af Kgs.Nytorv

Anvisningssalgslistentil torsdag d. 7.12.2000
AnvisningssalgseffeKerne
salges som beset,og Dansk FotohistoriskSelskabpitager sig intet ansvar for eventuellefejl og mangler
og den anfsfte tilstandsbetegnelse.Kober og salger erlagger hver 12,5o/o
til D.F.S.Der afregneskontantpd stedetmed sivel kober
som salger. Kreditgiveskun til medlemmer,der ikkeer til stedeved anvisningssalget.
Ved kommissionsksb
vil effekterne
blivesendt
pr. postopkravning.Den, der afgiverbud for trediemandhafter for buddet.Medlemmerkan indsendebud pr. telefonellerskriftligttil
Niels R. Jense
s Alle 33A,2900
Ttf.39620962

Nr. Beskrivelse
Stand Limit H.slac
1
Prado250 med 15 cm.Obi.+ mikroforsats
med25 mm.2.8 Summar B
2 Retina la (ca. 1954 med oriqinalqul kartonoo B{aske
3 Agfa lsolette1938 med bakelittop, 4,5x6 og 6x6, B{aske
B
4
KodakRetinettelB, somnyt,lysmAler
OK, B-taske
A
5
BelfocaJunior,6x6 og 6x9
BC
6
Rowikamerastativ
medsuoekopper
til autoforrude
A
7
KonicaAuto-S,lvsmAlerOK, B-taske
AB
postk.albun
+
8
Sigv.Werner,2 boger,De FynskeAer + Sonderivlland
BC
9
Leica Fotografie- 12 Argangei bind. 1952-58os 1968-71
B
1 0 UHERb6ndoptager
i ladertaskevelegnettil svnc.Af diasos smalfilnAB
1 1 Stanhope,
lillepibe(billedeutydeligt)
100.(Paris)
1 2 Messngobiektiv,
Hermagis
BC
1 3 Messngobjektivudennavn
BC
1 4 Stortobjektiv,C.P. Goerz,Dogmar4,51210
1 5 Stort reproobiektivuden navn, ca. 300 mm.

16
17
18
19
20
21
22
23
24

25
26

27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38

LeitzPrado150
Leitzlommeproiektor
medElmaron2,8/85
LeitzPradovitR medColorplan
2,5190
til endoskopfotoqraferinq
OlvmpusPen F, halvformatspeilrefleks

Forstarrelsesapparat
Opemus5 medEl-Nikkor
4/50

c

AB
AB
A

AB
B
B

Kasse med gamle 4x4 stereobillederog stereobetragtere
Agfa Color Magnolarforstorrelsesopti
k 4,51105

B
(manuelproiektor)
LeitzPradoluxmed Elmaron2,8l1OO
A
+ statirAB
OsramSLV 1000studiofotolampemednormal/dagslvsforsats
CanonDemiEE28
AB
dagslvskopierinosapparat
Gammelt
4,5X6cm.til 13x18cm
BC
proiektor
(mono),
Viewmaster
medbilledhiul
top manolerellersOK
RetinettemedReomar3,5 oo Btaske
B
ZeisslkonContina3,5
B
Asfa Karat4,5
B
ZeisslkonColora2,8 oo Btaske
B
Kodak klapkamera6x9
B
Ukendtklapkamera6x6
B
Pentaxobiektiv28-80 SMC

A

Agfa Karat36 medXenon2/50
Minox35 EL (defekt)

B

Leitz Kopier-ApparatEldia

A

Voiqtldnder
vinkelsaoer
355/45

A

39

ContessaNettel6x9 klapkamera

A

40

44

Klapkamera
9x12medrammesoger
4.51135
Steinheil
KodakAuto Brownie6x9 medgriffel
ObiektivEmilBuschTelar340mm.
Minolta16 Mini3.5125

45

Kodak klapkamera9xl2

41

42
43

AqfaBillvRecord6x9 + SixtomatlvsmSler
47 Japanskkikkert,Corazoom8-12x 35 medtaske
48 Fafixbakelitdiasproiektor
24x36
49 StavflashBraunHobbymedtaske(ei original)virker
46

AB
B
B
B
B
B
A
A

B

200.500.-

AnvisningssalgsIistenti I torsdag d. 7.12.2000
salges som beset,og Dansk FotohistoriskSelskabpAtagersig intet ansvar for eventuellefejl og mangler
Anvisningssalgseffekterne
til D.F.S. Der afregneskontantpA stedetmed sAvelksber
Kober og salger erleeggerhver 12,5o/o
og den anforte tilstandsbetegnelse.
Ved kommissionskobvil effekterneblivesendt
som salger. Kreditgives kun til medlemmer,der ikke er til stedeved anvisningssalget.
pr. postopkravning. Den, der afgiver bud for trediemandhafter for buddet.Medlemmerkan indsendebud pr. telefoneller skriftligttil
Alle 33A.2900
T1f.39620962
ederen:Niels R. Jensen.

indbundneFotooq Smalfilm1972- 1975
Mikromall.

med filmkassetterog B{aske

Zeiss lkon Continamed Panthar2.8145

PolaroidSX 70 medB-taske
i ramme,revneiglas
Adox 6x6 med Adoxar6.3175

Zeissfkon ContaflexmedTessar2,8145og Btaske
"Eldis"medskindetui
teaterkikkert
Rodenstock
Samoca35
lca Halloh9x12

PrakticaMTL50
ZeissContessamat
ZeissContina526124
LeitzPradixmed Elmaron
BolexRefleksZoomP1 Pancinor
autofocus/flah
Polaroidlm
ZeissNettar51512
ZeissContessa533124
RetinettelB
Vito B
Voi
Lot meddiverse
Lot meddiverse
med kassetteroo aske
Rolleiflex
Va kitfor 16 24 exo.i aske
Rolleicord
2 balse for Exakta
Lot meddiverseRolleifiltre
stavflashmedskinne
RolleiStrobomatic
itz aldre model
Lot meddiverseblitz
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Danmarks Folomuseums nye leder
Meldgdrd.

Bjarne

4."
1994

i,ry
Erik Fersling arbejder med sin registrant og danske.
stereoskopbilleder.

Den kongeligefamilie pa Bernstorff Slot i 1899.

DanmarksFotomuseumfejrede sit l0-ars jubilreum samtidiggik museetslederpi pension.Museetrnodtog
tre litografier:henholdsvisaf Chr.VIII, H.C. Orstedog
ovelrakteTune Laug en
en ukendtmandsperson.Tillige
personliggave:et fotografiskmenukortfra 1885.Sver'Olov Sundin fra Osby overrakte en kopi a'
'Photographisk
Haandbog'afC. Pill fra 1861.Desuden
modtog Sigfred Lsvstad en personlig gave fra
medlemmerne
af DFS.
FrederiksbergLoppemarkeder vi mange der kender her kom ogsi Vagn W. Ssrensenaltid spejdendeefter
sjreldnefotografierog albums.Heldet var med ham den
dag, han fik oje pi et smukt farverigt album fremstillet i
Japanomkring 1880'erne.De 50 smi hindkolorerede
billeder (9x12 cm) var optagetaf KusakabeKimbei.
Som fotograf i shogunenslukkede land var motivvalget
ganske enkelt, nemlig de hindvrerksdrivendes
arbejdsform,med udstillingaf tidensprodukter.En del
af billederneblev vist i Objektiv, samtidig blev der
fremstilleten diaserie.Albummetblev senereaflrrendet
til Det kgl. Bibliotek.
398.Omsetning:kr. 92.000'00.
Medlemstal:

1995

have nreppeafsluttet sin 'saga'
Lars Sch<inberg-Hemme
om Agfa fsr han begyndte sin utrolig spendende
historie om 'Dresden. Den tyske kameraindustris
hojborg'.
Medlemstal:407.Omsretning:kr. 95.000,00.

r996
| 1996 fik Niels ResdahlJensenfik et af sine flotte
pn
panoramabilleder udstillet, denne gang
Charlottenborg-udstillingen'Denoversete by' i
Ksbenhavn.
Medlemstal:396.Omsretning:kr. 94.010,00.

Museumslder Siglied Lavstad modtagcr gaverne fra
D ansk F otohist or isk Selskab.
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rilbageholrlenhed ved loppe &
begtndelse.

storste ro o8
anvisningssalgenes

1999
Renovering af gamle kameraer volder mange
besvrrlighederfor en del samlere- nu er der h6b forude
- blandt os viser det sig at vi har en person,Svend
Frederiksen,
som ikke blot kan, men ogs6har lyst til at
underviseog skriveom de mulighederder er for selv at
kunne bruge "hammer & mejsel". Vi glreder os til
yderligereartiklerfra hanskyndigehind.
Medlemstal:
388.Omsrtning:kr. I10,900,00.

2000
Medlemstal: Vest for Storebrelt: 128
Ost for Storebrelt: 212
24
Norden
3
Aresmedlemmer
Objektiv PR og bytte 25
Pligtaflevering
3
Ialt: 394.

'nese'forbi.
En samler lader ikke megetgd sine

Alle arrangementer og deltagende medlemmer er ikke
nrevnt.

Auktion - anvisningssalg:
Det krere'barn'har haft mangebetegnelseraflrengig af
stsrrelseog 'skattefar'.De har vrret afholdt pa skift i
Jylland og pa Sjrlland. Jan Klinksgaard,Kaj Kempel
og Andreas Trier Msrch har med skitlende
medarbejdere'sl6et i bordet' under kraftigt bifald.
Provenuetaf disseanvisningssalghar stottetokonomien
kraftigt og dermed gjort det muligt at fremstille vort
tidsskrift Objektiv. Billedkavalkaden er et tilfeldigt
udvalg af dennestore fornojelse i vort selskabssociale
sammenkomster.

Jan Klinksgaard og Fl. Anholm afvikler her
formidlingssalg.
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Erwin Meyer i Abenrd holder vist sieldent udsalg'?

Svenn Hugo & Andreas T. Morch har altid styr pd de
potientielle koberes armbevegelser. Hvem sagde 450
kroner - l-2-3 bang!

afvikling
med
iherdigt
arbejdes
Der
anvisningssalgene. IJdrdbning, hammerslag
afregning udfores med starste omhu og glade!

uJ

og

Flemming A nholmforte ller foto histor i e

Fotohandler Jargen Gregersens foto-historier
ikke kedelige at lytte til!

Jens Hammekenforteller om sit ltv med Retina!

Orklf Jargensen
Larer, forfatter og bromolieeksperten
fremviseregnebilleder.

W, W,
"':#
;.'

'?:
t,':.2/

Niels R. Jensenmidt i en tehtisk udrednirrg.

Foredragsaftener:

Peter Haagen beretter om sin visitkortsamling
Egnsmuseeti Hadsund.

148 fremragende dygtige foredragsholdere har
underholdt selskabetsmedlemmer den 3. torsdag i
s&sonen.Det er heldigvis ogsi lykkedes at invitere
mange sprendendepersonlighederudefra, som dermed
har tilfsrt os stor viden, men iklie mindst kontakter til
den storeverdenudenfor DFS.
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Jan Klinksgaard og Al/ied Kobke (Studie 66)
inviterede i 1984 til itbent hus for interesserede
medlemmer.

Bjarne Meldgdrd viser smaklertodier.fn:m fra museets
gemmer.

N

Kell Christensen med sit hjemmebyggede
atelierkamera.

Flemming Berendt beretter om Marthinus
Petersen.

Flemming
Berendt
overcekker
el
eksemplar af
det hidtil
ukendte
Grundnig-fotografi til Tove Thage fra
Frederiksborg Museet.

PoI it ifot ogr afer ing er ogsd spezndende.
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Et Voigtlcinderkamera, hvor det ene objektiv kan

om sin hobby - al
Sigfred Lsvstad forteller
videreudbyggeog gore de gamle kameraer brugbare'

drejes sd detfungerer som monokamera.

Voigtlrinder tropekamera udstyret med sdvel

centrallukker som spaltelukker. Her t ilpasset

Polaroid bagstykke og pttsat Leitz universalsoger.

Bkskursioner:
1977
Selskabetsfsrste ekskursionfandt sted i januar mined,
hvor man besogte Det kgl. Biblioteks Kort- og
Billedafdeling,hvor HansBerggreenvar cicerone.

1981
Det varedeikke mangefu fsr en del medlemmerytrede
onskeom at foretageekskursionertil andremedlemmer
eller fotomuseeri ind- og udland. Den fsrste tur gik til
Norge, hvor l7 medlemrneri oktoberdrog til Hortenfor
at se Leif Preus Fototnuseum.En oplevelseover al
forventning.

1983
Selskabetbad ph en enestiendeekskursiontil Berlin,
hvor 12 deltagereovervrrede et historisk foredrag af
Werner
Fr. W. Riithinger- et besoghos storsamleren
besogt
fik
samtidig
tsrt!
Vi
var
intet
aje
Umstiitter
'bevrrtet'
blev
DDR, hvor et enkelt medlemufrivilligt
med dn overnatning! Aret bsd pi endnu pi en
ekskursion,den gik til Store Heddingefor at se Alex
Steinbachssamlingaf fotografika.

I(erner Umstdtter beundrer Niels R. Jensens
p anoramabil lede af Nyhavn.

1984
Nu var tiden moden til at se det gamle fotografiske
atelier i 'Den gamle By'. Det var ogsi iret hvor Jorgen
Cregersen i samarbejdemed Kodak arrangeredeen
frllestur til D.F.for kr. 47.00.

1987

Hele to ekskursionerstod pi programmet- den fsrste
gik til Malms's 'Tekniska Museet's' fotohistoriske
samling, som dog er af beskeden storrelse, men
stor glede
heldigvisfik de mangetekniskinteresserede
af museet's Science Center, populert kaldet
'Kundskabstivoli', Triwaldsamlingen',som bestir af
godt 300 videnskabeligeinstrumenterfra det 1700
Den andengik til Det kgl. Bibliotek, her
Arhundrede.
fortalte Hans Berggreenom billedsamlingenshistorie
'The
og fremviste fotografier fra husets gemmer bl.a.
Pencil of Nature'. De godt 20 fremmsdte fik deres
bi Iledhungerti lfredsstil let.

Atelieret i Den Gamle BY i Arhus.

1989
Blev vi inviteret til 6bent hus pi Konservatorskolens
Grafiske Linie, hvor Mogens Koch og JesperJohnsen
fortalte om skolensopbygningog arbejde.

1990
En velkommen invitation farte os til Holografisk
Laboratorium p6 Danmarks Tekniske Hojskole, hvor
civilingenior Erik Dalsgird fremviste og demonstrede
dennespecieleteknik.
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Annq Biber, Malmo TekniskeMuseum takkes
af Flemming Berendt Jbr en oplevelsesrig
dog

1992

1981

Pi en flot sommerdaglardag den 9. maj gik turen til
Redaktsr Flemming Anholm snskede at trekke sig
Sors Akademi, hvor vi var inviteret til at opleve tilbage fra posten. Flemming Berendt tilbsd sin
videnskabsmanden
A.W. Hauch's instrumentsamling: assistancesom redaktor. som skrevet stir: "F.8.'s
'Det Physiske Cabinet' fra 1700-tallet, men ogsi
et argumentation -for et bredere samarbejde med
camera obscura samt nogle enkelte stereoskopiske provinsen, iser Provinsen, samt aktiviteter udover vore
daguerreotypier.
grenser, vakte megen begejstring". Hermed var
startskuddetgivet til en udviklingsom vi alle fik andel
i. Mag.art.Bjorn Ochsnerfra Det kgl. Bibliotekvar den
1994
forste
som ststtedede nye initiativer, bl.a. ved at holde
I anledningaf JensPoul Andersen's150-irsdag indbod
et
bhndende
foredragi selskabetom mulighederfor at
Helsinge Lokalhistoriske Arkiv og Uge-Posten i
dyrke fotohistorie af amatsrer pA et seriost plan i
Helsinge til ekskursiontil Nellersdmandens'hus i
samarbejdemed de faguddannede.Det blev hurtigt
Nellerod,hvor der blev opsaten mindepladepi huset.
muligt at fremstilleet Objektivpi 32 sider.

1997
Atter gik turen til udlandet, denne gang til Osby &
Olofstr<im.Sven-Olov Sundin fremviste Fotomuseeti
Osby og beskrev sin samling med stor ekspertise.
Samme dag var der for forste gang etableretet stort
loppemarkedaf Nils-Harald Ottossoni Olofstr<im.

1998
Nationalmuseetsbevaringsafdelingi Bredefik besogaf
28 medlemmerved en ekskursiontil stedet.Jesper
Johnsen og Karen Brynjolf orienterede om
mulighedernefor at beskytteog bevarede gamle sager.
Flemming Berendt overrakte en samling faglige
kemibogerfra afdadekemiingeniorHansF. Nissensbo,
formidletaf Leif GermannJensen.

1999

Flemming Berendt og Sig/red Lovstad har netop .fdel
skruet detfine skilt op.
,,,..:,))):tl

Bod pi en ekskursiontil Det Danske Filminstituts
Filmarkiv i Bagsvrerd, hvor vi fik forevist de
bedroveligetilstande store dele af den danskefilmskat
befindersig i. Heldigvis er der nu kommet penge pi
bordet,og med JesperStub Johnsensom daglig leder er
der hib forude.

W-ffii{W

2000

Vi havdeto ekskursionerden ene gik til 'Det Nationale
Fotomuseum'og 'Biblioteks Kort- og Billedafdeling'
som blev indviet den 15. september 1999, Bjorn
Ochsnersdrsm var blevet virkelighed. Beoget i den
'Den sorte Diamant' var den 13. Januar, hvor de
fremmsdte snskede afclelingen al held og lykke
fremover.

Sven-OlovSundin viser sit /lotte museumfiem

Objektiv & temanumrene:
1978
Dansk FotohistoriskSelskabfik sit fsrste tidsskrift pi
hele 5 sider, skrevetredigeret,trykt, pakket og udsendt
af Flemming Anholm. Hovedartiklen var skrevet af
Torben Lind, som berettede om sine mange
rejseoplevelser i udlandet samt om fotografiets
fremkomstiDanmark i 1839.
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Nils-Harald Ottossonpd loppemarkedeti Olofstrom.

1982
Hvervningenaf nye medlemmertog for alvor fart. Det
skulle vise sig at interessenfor dansk-og udenlandsk
fotohistorie var storre end vi drsmte om. Det er helt
klart at overvegten 16 i interessenfor at samle cg
handle med fotografiapparater,men dette gav samtidig
ogsi det skonomiske grundlag for trykning af et
alsidigt tidsskrift - en opgave som ikke riSigt var
lykkedesi vore nabolande.

@DT=?q]J]EESEPII\Z

1987
I 3 numre af Objektiv i 1987 blev fotografietsopfinder
Daguerre beskrevet, anskuet og hyldet efter alle
kunstens regler. For forste gang kunne vi opleve
farvesideri vort tidsskrift i hele to numre. Redaktionens
beslutningom at fremstille et temanummeri 1987
omhandlende stereoskopienshistorie satte en del
rnedlemmerog institutioneri sving med indsamlingaf
matematiske beregninger.
billeder, udstvr og
'dobbelt' i flere
Operationen lykkedes og alle si
mineder. Det endte med, at vi fik mulighed for at
i 'H.C. AndersenSlottet'
deltagei en specialudstilling
en
forbindelse med
pi
Ridhuspladsen i
holografiudstillingarrangeret af New Dimensions,
LaserSystemsA/S ved Teit Ritzau.

1989
Det var 6ret hvor en helt usrdvanlig hendelseskulle
finde sted. Man leder efter det ene og finder det andet.
Mag.art. Ida Haugsted sogte efter en tegning af
Nationalmuseetsfsrste direktsr - endte i dronning
Margrethe's private arkiv, hvor der dukkede et bundt
breveop, som handledeom periodenomkring 1839.En
mellem prins Christian(Chr. Vlll) og
korrespondance
Tuxen Falbe.Brevenehandlede
generalkrigskommisser
om hvorledesfotografietkom til Danmark.En tilfreldig
bemerkning til Mogens Koch pA Konservatorskolen
fsrte til at redaktsrensatte sig i forbindelsemed lda
Haugsted. Resultatet bliver temanummeret'Lysets
Spor': DFS havdegjort et kup af de helt store.Det skete
netop i 150-6ret for fotografiets opfindelse og blev
'Daguerre-6ret'.
indledningen til festligholdelsenaf
Objektiv blev godkendt som et kulturelt tidsskrift af
med et tilskudpi kr. 10.000pr.6r.
Kulturministeriet

STEREOSKOPX
Dansk Fotohistorisk Selsl<ab
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Dansk Fotohistorisk Selskab
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1991
Som tidligere beskrevetblev fundet af kanonfotograf
Bernstein Nielsens 150 glasplader til et omfattende
'Kanonfotografen'. En
temanummer med titlen:
beretning om instant-kameraetsog kanonfotografens
brogede udviklingshistorie. Fi Ar senere blev id6en
overtaget af Fotomuseet i Antwerpen. Afsnittet om
medfortetillige, at Birna Kleivans
Bosco-fotoautomaten
bog om 'Fotoautomatenshistorie' bogen vil blive
udgivet i foriret 2001.
37

K'\N]OIIFOTOG'\F'EO[
Dansk Fotohistorisk Selskab

1992
Panoramafotograferingens
lange historie beskrevetpi
68 sider,medtilhsrendebilleder.Niels ResdahlJensen
stod for 6rets temanummerog enkelte optagelser,
gengivetpi folde-udsider.Det historiskeblev varetaget
og 6
af redaktsren- herudoverhavde22 enkeltpersoner
institutionerbidragetmed tekstog billeder.
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Jemanammel

1993
Objektivs redaktion havde i irevis arbejdet pL at
prresentereet temanummer med titlen 'AmatsrFotografen 1839-1970'. Det store puslespil var
efterhindenkommetpi plads i 1993- det hidtil storste
skriftpi 135sidersi dagenslys.
1994
Temanummeret om kamerabyggeren'Jens Poul
Andersen1844-1935'afSigfredLsvstadvar beskrevet
kyndigt, med mange fine detaljer. Ved hjrelp af
forskellige'pengetanke'blev billederneaf de smukke
vist i farver- et flot hojdepunkt.
mahognikameraer
1995
Var 100- aret for filmens begyndelse.Fotohistorisk
Selskab fejrede begivenhedenmed et temanummer
'Kinematografi
ensudviklingshistorie
og fi lmensfsdsel'.
Endnu engangskulle det vise sig at mangeaf vore
medlemmerog institutionervar i besiddelse
af billeder
og dokumentersomhojnedehistorienskvalitet.
1996
Som srdvanlig afsluttedesiret med et temanummer.
Denne gang var titlen 'Kjobenhavn - dengang' i
anledning af Kulturiret. Prospektfotografensikke
ubetydeligeopgave,at fastholdeksbenhavnske
motiver,
en hovedstadsom i det forrige irhundredevar under
rivende udvikling. Den fremragendebilledgengivelse
var takket vrere John Philipps indsats.Mere end 15
medlemmerbidrogmedmangeusedvanligefotografier,
som redaktsrenmed let hind kunne anbringei sin
historieom dissebravefotografersoptagelser.

Dansk Fotohistorisk Selskab
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AMATOR-FOTOGRAFEN
1859.1970

Dansk Fotohistorisk Selskab

TEMANUMMER
Flemming Berendt, Sigfred Lovstad g Niels R. Jensen i
gang med JPA temanummeret.
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Portret af en samler ...

ens udviklingshistorie
Kinematografi
Dansk Fotohistorisk Selskab

D a n s l <F b t o h i s t o r i s kS e l s k a b

DanskFotohistoriskSelskab
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1997

'Portret af en samler...'.Var titlen som omhandlede
Kurt Petersen'sliv med kinoudstyrfra gulv til loft - og
endte med fundet af en "pose penge" og dermed
bevaringaf samlingenpa Det Danske Filmmuseum.
hyldet pi Nordisk Films
Den 2. juni blev Kurt Petersen
Trier Msrch gjorde
Andreas
formanden
scenerr,
"gamle
I forbindelse
af
selskabet.
Kurt Petersentil rresmedlem
med Filmhusetsindvielse blev samlingenudstillet i
DFS fik Nordisk Film, Det Danske
Vognmagergade.
Foreningtil ststte
Filmmuseumog Filmproducenternes
det kostbareprojekt, at fremstille et temanummermed
si mange farvebilleder.Det lykkedes,og eventy*retfik
en forelobig ende, Inen der mangler stadig en
permanentudstiII ingsmuli ghed.

Dansk Fotohistorisk Selskab
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1998
Arets perle blev udsendelsenaf temanummeret om
'Voigtl?inder',hvis primus motor var Gunni Jorgensen
med redaktsrensom historisk skribent.Temanumnleret
blev modtaget med stor begejstring ikke blot i
Danmark, men ogsi i Tyskland, England og Canada.
Det er redaktionenshib at andre medlemmervil tage
handskenop og melde sig pfl banikaderne.

1999

Temanummer'Lysavledefuldtegninger'- en afhandling
skrevet af Marie-Louise Berner om fotografiets
fremkomst i Danmarkblev publicerettil stor glredefor
de merehistoriskinteresserede.

Dansk Fotohistorisk Selskab
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Redqktsren under arbejde med et temanummer.

Samarbejdemed museer:
1977
Selskabet havde for fsrste gang besog af Sigfred
Lovstad, der fortalte om sin store samling kameraer og
drsmmen om at skabeet museum i Herning. Desuden
blev medlemmerneorienteretom Preus Fotomuseumi
Horten - kimen var lagt til et besogemuseet.

1984

Kopien af Louis Daguerre's forste kamera
overrekkes Sigfred Lavstad. DFS's gave til
Danmarks Fotomuseum.

DanmarksFotomuseumi Herning blev indviet. Dansk
Fotohistorisk Selskab's gave var en kopi af Louis
Daguerrekamerafra 1839 fremstillet af snedkermester
Madsen,Aksel Gram Moller, Niels R. Jensen,Werner
Olsen med Flemming Berendt som id6mand og
koordinator samt et stort fotografi af kamerafabrikant
JensPeterHansen(Norka) optagetaf F.B.

t987
Den l. juli var dagen hvor Danmarks Fotomuseum
kunne presentereen udvidelseaf museet bl.a. med et
panoramafotografi 360 grader 12 meter langt af
Kobenhavn,optagetfra Helligindskirkens spir af Niels
- en gave fra Kodak/ H-Color i Arhus.
ResdahlJensen
FlemmingBerendt'sportretfotografi af den
over90-drgeNorkaHansen.

1988
DanmarksTekniske Museum ibnede en udstilling med
titlen 'Solens Kunst', hvor flere af vore medlemmer
udlAnte dagurreotypier til.
Pe Nordsjallandsk
Folkemuseumfremviste Nellersd-mandens'drejebenk
og vrerktoj, ogsi her havde DFS en hind med i
tilrettelegningen.

1996
Den3.juni ibnedeenlillefotoudstilling
i biblioteket
pi
H.C. Andersen Museet i Odense med titlen
'Amatsrfotogtafen Israel Berendt Melchior'
og hans
stereoskopoptagelser
af eventyrdigteren.Desudenvistes
de sikaldte 'Taagebilleder' forevist pi digterens 70-6rs
dag, som li upaagtet i museetsarkiv og 'genfundet' af
FlemmingBerendt.

Udstillingen 'Solens Kunst' pd Danmarks
TekniskeMuseum.
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Vore reresmedlemmer

NielsR. Jensenog Sigfred Luvstad.
Ft.Anholm & Biorn Ochsner i988

Andreas T. Msrch og Kurt Petersenpd Nordisk Film.

Bestyrelsenhylder John PhiliPP.

,if,resmedlemmer:

and bcst uishes to
Congrartulations
Dansk Fotohistorisk Sclskab r.i,hiciris
its 25th Anniversary.The
celebratin-e
p u b l i c r t i o n .O b j e k t i t ' i s u t t i r l u e .; .

Folgendemedlemmer har udfsrt en serlig indsats pi det
fotohistoriske omride og indstillet af bestyrelsen til at
modtagetitlen: eresmedlem.

r988
FlemmingAnholm.
Bjorn Ochsner.

Formrend:
Dansk FotohistoriskSelskabhar til dato hafl folgende
formrend:

1990
Si gfred Lsvstad rresmedlem.

1975l98l 1986199419951999-

1995
JohnPhilipp

1997
KurtPetersen.

4l

l98l TorbenLind
1986AndreasTrier Msrch
1994Niels ResdahlJensen
1995Tune Laug
1999AndreasTrier Msrch
SvennHuso

Bog & udstillingsomtale
mytenog filmstjernen.
Poul Malmkjrer: Asta - mennesket,
Format: 24,5x17,5.344
sider indbundet.lllustreret s/h og
farve. Forlag: Haase2000.Pris: kr. 375,-.ISBN 87-559tt32-3.
Forfatterenog filmhistorikerenPoul Malmkjrer har efter
bl.a.to 6rs omfattenderesearchi danskeog tyske arkiver
skrevet en omfattende biografi og filmhistorie om
verdens'storste'star. Hun kom til verden i l88l , fsdt af
fattige foreldre i Kobenhavn. Hendes filmkarriere
begynder i l9l0 med 'Afgrunden' et melodramaog
samspil med Poul Reumert som satte en formidabel og
succesrigprocesi gang. Det blev i Tyskland hendes72
film skabtes.Tiden mellem de to verdenkrigehungrede
pi drama,lidelse,kerlig og social indignation."I hendes
ansigt lerte vi sd meget om livshunder og livsforlig"
skrev en bersmt digter. Bogener f,,ldt med mangehidtil
ukendte fotografier - gengivet p6 fint glittet Art Silk
papir.
Poul Malmkjrr beskriver med storste omhu og
ekspertisehendes lange omtumlede og brogede liv.
Bogens sterke side er de mange citater fra personlige
venner og kolleger hvorigennemforfatterenfir skabt et
nuanceretbillede af en stor filmkunsterog menneske.
Selv har hun udtrykt siledes: "Det stod mig klart, at for
virkelig at kunne fremstille et afgorende afsnit i en
dramatiskfilm, md man eje evnentil ganskeat rykke sig
los fra omgivelserne. Her nytter ingen kunnen, ingen
teknik, her gelder kun den absolutte begavelse til
indlevelse...."
De biografiske data, og omfattenderegistre er en ren
guldgrubefor videre studier.Arets julegave er indenfor
rakkevidde!

Magnum- VerdenNu
Fotografi1989-1999
26.januar - 22. April. 2001

UdstillingenMagnum- Our Turning World er skabtfor
at markere 50-Ars jubilreet for verdens mest
toneangivende og
respekterede fotografiske
organisation.Gruppen, der indeholdersA prominente
medlemmersom Henri Cartier-Bressonog Eve Arnold,
har valgt at vise en udstilling, som tager pulsen pA
verden i dag med udgangspunkti emner og hrndelser,
som har optaget sflvel Magnum-gruppen - som
- gennemde seneste10 ir; en periode
menneskeheden
hvor verdenhar gennemg6et
kolosaleforandringer.
udstillingen illustrerer tillige de store rendringer
dokumentar-fotografiethar undergfleti samme periode.
Tidligeretalte Magnum,sAat sige,med 6n stemme.Men
i daglviserg.upp"n, mangeudtryksmider, hvor bredt et
Morten Thing: pornografienshistoriei Danmark.Format: spekter den drekker, karakteriseretved medlemmernes
22,5x15,5.256
sider hreftet.Illustrerets/h & farve. Forlag: forskelligartede,yderst personligeudtrk. Ironisk nok er
det denne forskel mellem traditionelle MagnumAschehoug
1999.ISBN87-l l-l1368-5.
medlemmer - der syrres, fotografi er et journalistisk
Nir vi i vort samler-og fotohistoriskeselskabgiver os i middel til kommentering af sociale forhold - og de
kast med at'anmelde' pornografienshistorie i Danmark moderne - der udelukkende betragter det som et
er det ikke kun fordi bogen er en fremragende kunstneriskmedium - der fornyer selve organisationen.
beskrivelse af tidens moralske og umoralske Pi dennemide indeholderdennemonumentale
visningkan
med
mere
frenomenet.
Det
er
ogsi
fordi
man
end
350
originale
vrrker
sivel
det
klassiske
stillingtagentil
bruge Morten Things tekst til at analyseresine 'prene sort/hvide dokumentar-fotografisom de moderne iddfotografier' - hvem si end der var fotografen. baserede farvebilleder; sidsnrevntereprrsenteret ved
Efterhinden som tiden gir dukker fortidens erotiske Martin Pans pi 6n gang skrremmendeog humoristiske
billeder op - en efter en. Hvor de kommer fra er skildringer af turismen i dag. Magnum Photos blev
efterhinden ingen hemmelighed: bl.a. fra politiets grundlagt ef\er 2. Verdenskrigaf Henri Cartier-Bresson,
arkiver. Fra dissesivedebillederneud, dels til fornojelse George Rodger, David "Chim" Seymour og Robert
for dem, som glemte at aflevere,dels som en skonomisk Capa. I dag har gruppen 44 medlemmerog kontorer i
bifortjeneste.Peter Elfelts erotiske stereoskopbilleder, byerne Paris, London, Tokyo,
New
York.
solgt fra baglokalet i Ostergade,Mary Willumsen Jubileumsudstillingenrepresentererintet mindre end
folsommedamebilleder o.s.v. o.s.v. er samlerobjekterMagnumsglobaleholdning og kan siledes ses som en
som tillige krever skriftligeanalyser- her er Thingsbog test af klimaet her og nu og som en vision om verdeni
et lenge savnetbidrag.En herlig sag.o
begyndelsenaf det nye irtusinde.
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((Pas
nu paanu tar jegfraHullet>
Om fotografiensforstehundre Ar i Norge
1 8 3 9-1940
RogerErlandsenfotohistorieer udkommet!
Vil blive omtalt i Objektivs nrestenummer.
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Museumsfotograf H ans PaImbo.

Et Konstmuseumaf haj kvalitet
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D en veldisponerede ophe ngni ng af de mangeartedefotografier var en nydelse.

Den svenske'Herregdrds-bulfet'var en kulinarisk drom

En festligekskursion
Det er megetbetryggendeat man nu kan cykle direktetil
Kina uden at blive sosyg, men det er sandeligogsi
behageligt,at man hurtigt og bekvemt kan ni frem til
Ystad, en perle ved Osterssensbred. Det var precis
hvad 23 veloplagtemedlemmer,nogle med fruer, gjorde
solskin'Vel ankommettil
den 16.septemberi strSlende
torvet foran Konstmuseetblev man budt velkommenaf
museumsfotografHans Palmbo som informerede om
Indenden officielle6bning
dagensmangebegivenheder.
'Dansk l800tals fotografi'blev der tid til
af udstillingen
at besogedet gamle gribrodrekloster. Museet havde i
'Kulturbro2000'flere udstillinger,bl.a. om
anledningaf
byensglorvrrdige fortid.
llsbetafdagen blev der ogsi tid til at slentrerundt i den
smukke by, hvor adelagtetelefonbokse,cykelstativerog
brenkeer en sireldenhed.

Da Ystad Konstmuseum bsd pn en rckke andre
i sammehus blev gesternesamletpi
rnaleriudstillinger
bod velkommen,hvorefter
museumslederen
L Sal, hvor
i
man,alt efter smagog behagkunnetage herlighederne
var
af dansk 1800-talsfotografi
ojesyn.Srerudstillingen
smukt disponeret - ophrngt kronologisk efter
Stemningenvar meget
fotografiensudviklingsperioder.
om man frydede sig
at
selv
var
tydeligt,
det
positiv og
over gensynetmed de klassiskebilleder, forblev de
udlinte fotografier fra medlemmeraf DFS det brerende
'Svensk
element. Eftermiddagen afsluttedes med en
Herregirds Buffet' som langt overgik, hvad et sultent
menneskekan forlange - herligt, herligt. Tiden var ved
at rinde ud for endnuengangat krydse den smukke bro'
- tak til HansPalmboog de
Tak til 'YstadKonstmuseum'
o
venligeflickor. Vi sesigen!
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'Samlerdillen'
Bevaring af fotografika:

Spejlreflekskameraermed centrallukker
2. del
SvendFrederiksen

Resume:
I forste del opniede vi en nesten total adskillelse af et
Retina Reflex. Filmtransporten var stort set det eneste,
som ikke blev skilt ad. Det var fordi den ikke fejlede
noget:Man skal ikke skille mere ad end hojst nodvendigt.
Men pi et spejlreflekskameramed centrallukkerenderdet
alligevel nemt med en nesten total adskillelse. Den
direkte anledning pi det aktuelle eksemplar var, at en
blendelamel var "sluppet los". Det er ikke noget s&rsyn,
og det skyldes nrestenaltid snavsedelameller. Det giver
si stor friktionsmodstand, at styretappernekan rives ud
af deresspor. Det ser dramatisk ud, men fejlen kan rettes.
Andre skavanker kommer til syne
En si omfattende adskillelse afslsrer som regel andre
storre eller mindre skavanker. I dette tilfrelde kan
resultatetopgoressiledes:
| 2 3 4

RetinaReflex

.\ S3

ds

*.,ff

Los blendelamel
x
Stovog skjolderi sogeren
x
Spejletnogetmedtaget
Letterekorrotioni prismetsspejlbelregning
Skorog sprodladerbekledning."Zeissbuler"
Hrmverker korernrestenikke
x
Slagmrrkei toppen

.

i

s
:_:)
:]

r:lti$.\lj"\,t}li]ii\\i\)N\\t\
iiiii\

€) $:"i $1.'3,,,

{3

$

Karakterskalaenskal leses siledes:
I Kan afhjelpesfuldstrendigt
2 Kan ordnestilfredsstillende.
3 Kan ikke endres,menhar mindrebetydning
4 Kan ikke aftrjalpes,apparatetmi opgives

Delene anbringes i den rekkefalge de aftnonteres.

Apparatet blev ksbt for 75 dollar incl. to ekstra linse
elementer pi henholdsvis 35 og 80mm brrendvidde.
Srettet vurderes i Mc Keown's til mellem 230 og 350
dollar. Det er et typisk eksempel pi i hvilken grad
udstyrets umiddelbaretilstand pivirker kobelysten. Men
en adskillelsei det omfang, som blev gennemgiet i fsrste
del, ville afslsre stort set det samme antal skavankerpi
Bagestelukkerhalvdel med bkBnde.
selv det flotteste, dyrt betalte apparat!
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Man kan pAden mide centreresnitbilledfeltetperfekt.
Over matskivensidderder to linser.Gedigneglaslinser;
ingenridsetplasther! At sikreet klart og stovfrit sogerbilledekrever som regelmereend et forsog,men det er
umagenvrerd.Det hele holdespA pladsaf tre tyndestilrammer over den sverste linse, som er en
dobbeltkonvekslinse.
Den nedersteer plankonveks,og
hviler pi en tynd ramffle.lmellem linserneer et hsiere
afstandsstykke.
Dirlig lrederbeklredning
En tidligere artikel anbefaledeforskellige metodertil
renoveringaf bekledningen.Her skal blot tilfojes, at
Retina'er fra denne periode har en elendig
bderbekhdning,si der er brugfor alle "fiduserne"
Pi det aktuelleeksemplarvar der fremskredeniltning af
metalletunder"hderet". Si ingenvej udenom:Det hele
skal af, fladernerensesog ny limning gennemfores.
Det
er en god ide at rensetidligt i forlobet,sA man har et
rent apparat at arbejde med. Limningen kan forst
gennemfores
efter,at frontpladener monteret.Man skal
vere heltsikkerpArnekanikken,
indender limes.

Forreste lukkerhalvdeI med lukkerlameI ler.
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Det rensedehus.

Frontenhedensamlesigen
Som pAalle andreRetinarnodellerer fokusmekanikken
udfort
i
fsrste
klasses materialer. Ingen
aluminiumssnekke
her. Den helt selvstendigeenhed
skal blot rensesgrundigt og forsynesmed teflonfedt.
Den gArdereftersom elt drom og kan holdeevigt. Det er
helt uden problemer at forene den med Compur
lukkerenigen,menhuskat anbringeden lille koblingtil
optrrkket forinden. Derefter anbringes lukker irrcl.
fokusering pi frontpladen. Lad bide lukker og
frontpladevere i hvilestilling(udlost),si volderheller
ikke dette problemer.Husk stift og feder til sync.
kontaktenog de smA kugler i koblingentil optrekket.
De holdespi pladsaf Iidt fedt undersamlingen.
Afprov
enheden.
Derer ingentvivl om, at pA trodsaf al mulig omhu vil
nogenmistede sm6 l,5rnm kugler.Men fortvivl ikke;
sendmig en frankeretsvarkuvert,sAsenderjegto nye!

Bagklappen renset

Det afgorende ojebik
Nu skal den todelteakselbringesi korrekt indgrebmed
frontpladeenheden,medens denne monteres pA
kamerahuset.
Der er tre kammepi akslen.De to kamme
pi den bagestedel sorger for spejlets og klappens
bevegelser.Den forrestelAserspejlet,og skal desuden
overfsre optrrkket til frontenhedengennem et lille
tandhjul. En medbringer med pinolskrue overfsrer
kraften fra den bageste til den forreste akseldel.
pinolskruenkanjusteresgennemet hul i kamerahuset
og
den spiller desuden en rolle under det forestiende
arbejdemed at bringedelenei korrekt indgreb.

Sager med pentaprisme
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25mm

Pd denne fikse mdde kan man fremstille en
specialnogle til gevindringen af en skive til en
bruddebolt.

/n/er locka,rn

laa4

Tand kransens

/7.ans

s/i//ing

Nir lukkeren sprendes,drejes akslen med uret (set fra
kameraetsbagside).Gor dig fortrolig med funktionen
inden du samler delene. Den drivende, dobbelte
tandstanger ikke si vigtig i fsrste omgang.
Lad lukker og kamaksel sti i hvilestilling (udlost)'
pinolskruen kan ses gennem hullet i huset.
medbringerenskal vrere i kontakt med akslensforreste
del. Srt frontpladenpi plads og bring tandhjulenei
indgreb, men drej samtidig lukkerens tandkrans to
trnder med uret for at samleop pi det "slup", der er i
mekanismen.interlock-tappenskal si vrereca. 4mm fra
sin liseflade. Forbindelsentil udlsseren skal ogsi
etableres.Det er en drilagtig affere!
NAr frontpladen er pA plads, bringes den dobbelte
tandstang i indgreb med henholdsvis kamaksel og
optrrksarm/ filmtransport. Drej optreksarmen og
iagltag,om spejl og lukker l6ser,og om armengir retur.
Hvis spejlet liser, men ikke lukkeren,mi frontenheden
lssnes igen, og indgrebet rendres.Hvis hverken spejl
eller lukker liser, eller hvis optrreksarmenikke gir
retur, er det den dobbelte tandstang,som skal have
pndret indgreb. Den er nem at komme til, si det er der
sjeldent problemermed.
Men det er ikke nok; kontroller ogsi, at spejl og klap

ved

indVret

kommer helt op i hvilestillingen,si de ikke skygger
undereksponeringen.
Den dobbeltetandstanger hirdt belastet.Derfor stottes
den af hele to sm6 ruller, og holdesnede af to plader,
hvorafden ene samtidigtjener som oje til brereremmen'
Kontroller, at spillerummeter sA lille som rnuligt,
samtidigmed,at delenebevregersig let.
Restener rutinearbejde
Tilbage er at srtte sogerenog toppen pi plads.Har matt
taget lysmileren ud af toppen, er der mulighed for at
benytte den mest effektive metode til renovering af
forkromning; vand og srebe!Skrub overfladen med en
tandbsrsteog skyl efter. Flotterekan det ikke blive, men
sorg for at gennemtorremetallet bagefter. Helst med
trykluft, siden hirtsrrer. Er der buler, skal de forsigtig
bankesud. Leg altid papir imellem,si kan mangebuler
rettesud med godt resultat.Brug dorne af messingeller
aluminium pi svrrt tilgrengeligesteder.
Lad lrederet vente indtil du har gennemprovet alle
apparatetsfunktion. Forstenir du er helt sikker p6, at alt
fungerer korrekt, rundes arbejdet af med limning af
o
lrederbeklredningen.
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Verdensfsrste helmetalkamera
- en replika
Ake Hultman

Konstruktionen og en fremstilling af
Voigtliinders helmetalkamera som kopi
lrest
have
at
efter
begyndte
temanummeret i 1998 om firmaets
Voigtliinders historie. Men at bygge en
sidan replika er egentlig en lrengere
rejse tilbage i tiden. Hvilken teknik
anvendteman? Hvorledes blev gevind,
skruerog linser fremstillet?
Den tyske konstruktor Karl Pritschow's
tegninger af apparatet gav mig
begyndte at
inspiration, og jeg
fra
forskellige
sammenlignefotografier
bager og auktionskataloger.I efteriret
1999 besogtehele familien fotomuseeti
Vevey i Schweiz.Her havde de en kopi
stAende,som jeg flittigt fotograferede,
men desvrenevar det ikke muligt at fh
apparutetud af sin montre. Det lykkedes
imidlertid i Belgien at treffe en samler,
som velvilligt lod mig opmile sin replika
nr.84. Der er fremstillet adskillige
kopier, hvor detaljerneer forskellige:Vi
taler om gevind, farve, linseopbygning
og tandhjulshus.Der findes til og med en
kopi fremstilleti trre.
Firmaet Voigtliinder fremstillede bl.a.
teleskoper i messing, si det var helt
naturligt at fremstille et cameraobscura
apparatsom et teleskop.

\

\

1

Peter Wilhelm Friedrich Voigtliinder
samarbejdede med
matematikeren
Joseph Petzval som konstruerede det
sikaldte Petzvalobjektiv.I min kopi er
objektivet opbygget af 2 akromater med
250 mm's brrendvidde, ksbt hos
optikerfirmaet Edmund Scientific i
England. At anvende2 kittede akromater
er et kompromis - idet den bagerste
akromategentlig skal have en luftspalte.
Objektivet er forsynet med en
tandhjulsstang og tandhjul for at lette
fokuseringen. Lukkeren var ganske
enkelt objektivets lirg som fiernedes
under eksponeringen. Takket vrere det
lyssterke objektiv var det for forste gang
muligt at' aftage'et daguerreotypiportrret
med en eksponeringstidpi ca. I minut.
Billedets centrum er skarpt, men aftager
hurtigt ud mod kanterne, et fenomen
som beundredesog skabte et kunstnerisk
'blsdt'billede.

"ff,
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Kameraeter drejet i messingog bestir af
to koniske dele. Den lille indeholder
instillingslupen og matglas. Den storre
indeholder Petzvalobjektivet. De 2
koniskedele kan skruesfra hinanden,og
hver iser erstattesmed en metalkassette.
Det er i dag nrsten umuligt at finde en
gravsr som pi fri hind kan gravere i
messing,derfor er teksten pA apparatet
overfsrt via UV-folsomt lak og retset
med saltsyre og brintoverilte. Hele
kameraet er lakeret med schellak som
beskyttelse mod luftens oxiderende
indvirkning. Konstruktionen ser enkel
ud, men den indeholder mange slags
gevind, og jeg er imponeret over de
hindverkere som for snart 160 ir siden
kunne tilvirke et sidant apparat med
datidens enkle maskiner og verktoj.
Toleranserpi 500 dele er nodvendigt.

w

Da kameraetvar frrdigt var det naturligt
tillige at fremstille en udrustningskasse.
De firkantedeflasker fandt jeg i en lille
butik pi Lanzarotepi en ferie. Flaskerne
indeholdt kaktusliksro men kommer i
fremtiden til at indeholdekviksslv, jod,
saltoplosning og destilleret vand. Den
lille rske som kan tages ud af
har plads til 5 runde
udrustningskassen
sensibiliseredeforsslvede kobberplader,
dvs. portret/daguerreotypierne bliver
runde. SenerepA 6ret har jeg i sinde at
fremstille fremkaldelseskassen. Den
nederste koniske del er konstrueret
siledes at den kan skydes ind i den
overste for at spare plads. Et skydelig
kan ibnes for at folge amalgamiseringsprocessenog afbryde fremkaldelsenpi
det rigtige tidspunkt. Det har taget
mange timer at fremstille denne
fotohistoriske daguerreotypiudrustning,
og er en god afslutning pA tanken om at
rejse til DeutschesMuseum i Mtinchen
for at se den orisinale vare! o
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DanskeStereoskopbilleder
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billedet i fuld skerm.
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En kendt veranda. Get hven /btografen er

sikkert hurtigt finde ud af at soge pi "Badeliv" eller
"Pige" og finde ikke rnindreend 328 nydeligebilleder'
Miljofreaksvil sikkert glede sig over, at "cykel" giver
l8 billeder,hvorimod"automobil"kun giver 5' men det
er nok historisk begrundet.Selve databasenvil blive
distribueretmed en sAkaldtlicenfri run-timeversionaf
MS Access2000, som er pi engelsk'hvorimod selve
naturligviser pi dansk.Med denneversion
registranten
af Access vil brugererrhave adgang til de forud
defineredeskrrmbilleder og mulighederfor udskrifter
via et menusystem.Det er siledes ikke nsdvendigtat
have kendskab til MS Access eller have Access
er, at man har Windows (95
Siden 1996 er affotografering i forbindelse med installeret.Systemkravene
os 70-150Mb pladspi harddisken.
registrering af nye billeder sket pi Kodachrome ellersenere)
databasen
er,
at
og
nyhed
Databasen billedernedistribuerespi to CD'er, i alt
diapositivfilm,men den helt store
samtlige
1,4GB data.
er lagt om til MS Accessunder Windows, og
Nir man nu Pi grund af store udgifter til software rni der s&tteserr
billederer skannetog lagt ind i databasen.
pA CD
soger pA et bestemtemne eller blot bladrer i databasen, fornuftig pris pi denne3. udgaveaf registranten
er tilstrrkkelig vil prisenblive ca. 300
kommer billederne straks frem pi skrrmen, hvilket Hvis interessen
at se kr. For at f[ et indtryk af interessenbedes alle, der
giver helt nye muligheder.Det er overraskende
bestemt
et
fotografer,
flere
overvejer at ksbe den ny registrant, uforbindende at
op
hos
dukke
sammebilleder
til
fotografer.
fire
og evt. e-mailadresse
af
sendenavn,adresse
billede af Kronborg er udgivet
som
Amerikanske piratkopier kan identificeres
randlov@post9.tele.dk
Rathsach,Elfelt eller Budtz Mtiller billeder,og man kan Peter Randlsv
se mange eksemplerpi fotografer, som formentlig har Klosterbakken 40
solgt deresnegativertil Elfelt. Materialeter nu ved at 3500 Vrerlsse
blive finpudset,og i lobetaf vinterenvil hele databasen
inklusivebillederkunneerhvervesaf alle interesserede. Nir databasener frerdig, bliver der udsendt ell
bestillingsformular til de interesserede.
Lidt statistik:Der er nu registrereti alt 14.605billeder
(af danskemotiver eller
eller 10.865billederuden dubletter.Der er billederfra Alle, der har stereoskopbilleder
206 fotografer og 54 samlere. Ikke overraskendeer fotografer),som endnu ikke er registreret,er naturligvis
med flest billeder (4.335), herefter fortsat velkommentil at kontakte Peter Randlsv. MAske
Elfelt reprresenteret
kommer Fangel(598), Kr. Hude (386) og Brons (236). kan billederneni at komme med i den fsrste digitale
Der er 3086 billederfra Ksbenhavn,hvorimodder kun udgaveaf registranten.o
er 125billederfra hhv. Arhus os Odense.Husarernevil

er p6 vej
over DanskeStereoskopbilleder
Registranten
i
1996
udgav2.
mod errny mileprl. SidenErik Fersling
udgave af registranten i bogform, er arbejdet
tilgrngelig for
koncentreretom at gore hele databasen
af49
Frem til 1996bestoddatabasen
alle interesserede.
ringbindmedmereend 10.000billedersom45 x 65 mm
kopier og 440 meter s/h negativer,fortegnelserinddelt
som
efter samlereog fotograferm.m. Selve databasen,
rned
blev
udfort
materiale,
er indgangentil detteenorme
som stammerfra PC'ensbarndom,og
en DOS-database,
mere.
som ikke underststtes
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'DIT & DATI
Msdereferat
Torsdag 19. oktober
Det blev en rigtig 'kanon/aften i selskab med to
eksperter pn Canon-apparatets fortrrffeligheder.
Apparaternesteknisk svage sider blev klart belyst af
begge kompetanter.Jorgen Moss indledte med at
fortelle om hans begyndendeinteressefor at samle
netop pi Canon kameraer. Med stor kyndighed og
charmefik vi tekniskebeskrivelserserveretenkelt og
klart. Ordet blev viderefart af Niels Resdal Jensen
som med tilsvarendeekspertisevidereforte historien
om det japanske kamerassuccesrigehistorie. Mange
tekniskefinurlighederblev beskrevetgrundigt, prrcist
og bar en utvetydig glede ved Canon-objektivernes
usedvanligekonstruktionerog ydeevne.
Begge de herrer havde tomt skuffer og skabe for at
bibringe de nresten60 fremmsdteet materieltforhold
til apparaterne.Et mindre parti skrot (ikke Canon)
havde fundet vej til det store endebordi lokalet. Tak
til begge foredragsholdere- som mi dele de 5
(kokkehuer).o

Torsdag 21. september
Objektivs redaktor Flemming Berendt og Gunni
Jorgensenville gerne p5 aftenensmode igangs&tteen
dialog om hvad medlemmernesnsker vort tidsskrift
skal indeholde.Bestyrelsenvar tillige interessereti at
vide om der var behov for en evt. anden
sammensretningaf vore msdeaftener. Det skulle
imidlertidhurtigtvise sig, at tilfredsheden
med - sivel
var meget stor.
tidsskrift som modearrangementerne
Heldigvis blev der dog efterhindenfremsatforskellige
forslag til nye emner - et af disse bliver allerede
realiseret til neste ir. Fordelingen af Objektivs
artikler vedr. teknik og fotohistoriehar altid vreretlidt
af et problem, men endnu er det lykkedes,at dele sol
og vind nogenlunde ligeligt. Den hyggelige
diskussionsaftenvar pi ingen mide 'spildt' - mange
idder og tanker vil helt givet modnespi et senere
tidspunkt. Det er af stor vigtighed at der tages hojde
for hvad naste 'generation'forventer af voft selskab.
De medlemmersom ikke deltog i aftenensemnedebat
er meget velkomne til at indsendeskriftlige forslag
om, hvad de mitte onskesig. Aftenen afsluttedesmed
et velsignet'stjerneskud'af skrot.
Lardag 7. Oktober (Herning)
Det er som bekendt meningen fremover, at
jyllandsmoderne skal aflroldes forskellige steder pi
den jyske halva, forste gang blev i Herning, hvor vi
havde et stort og lyst lokale i 'Kulturrellen - en fin
ramme om arrangementet.Klokken l0:30 blev dsrene
'lopper' stillet til skue. Kjeld
sl6et op, og dagens
Jensen bod velkommen hvorefter et stort og flot
loppemarkedstille og roligt gik i gang. Der snakket
livligt og udvekslet erfaringer om fortidens
fotografiske udrustning - samtidig med at mange
effekter skiftede ejermand.. Som sedvanlig havde
Bjarne Meldgird Fra DanmarksFotomuseumopstillet
en stand med fotohistoriske bager - suppleret med
tilbudskasser
til fastpriser30, 50 eller 100kroner.Her
kunne man miske finde lige den bog man savnedei
reolen. NAr man fik lyst til at hvile arerne for den
heftige fotosnak, kunne man nyde en kop kaffe eller
the, som selskabetvar vert for. Efter middagspausen
var tiden inde til dagensformidlingssalg,som skulle
vise sig at blive en sloj omgang. De ca. 25-30
havde taget plads ved
medlemmer der
formidlingssalgetvar ikke srerligkobelystne,men det
lykkedes Jan Klinksgaard, som en energisk
auktionariusat ffi gang i tingene- det lykkedesat fi en
omsretning pi 6.500,- kr. De mere eksklusive
kameraer savnedes, men for en almindelige'kiapsamler' var der mange udmrerkede apparater til
rimelige priser.
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Bordene bugnedeaf"Jenne goe sager".

En (otohistorisk?) snak blev der ogsd tid til.

N'{ODER,lEKKEN:
18/1(Kbh.)- 2lll (Jylland)- 10 & lll2 (Jylland) l5l2 (Kbh.) - t5t3 (Kbh.)
Hvis ikke andet er angivet finder medlemsmsdernested den 3. torsdag i minederne januar, februar,
marts & september - oktober, november & december.Msdetid kl. 19:30 i Osterbro Medborgerhus,
Arhusgade 103, Kobenhavn Ql.Tlf. 3538 1294.
Torsdag 20. januar

r\/
'AngiendeFotoautomaten'hedderudstillingenp6'Vrerkstedsaftenerner
fortsretter i
Museetfor Fotokunst
pi BrandtsKledefabriki
Dansk Fotohistorisk Selskab.
Odense.som kan sesfrem til den 7. Januar2A01.
Mag.art. Birna Kleivan vil beretteom sit arbejde
med udstillingenog samtidig prresenteresin bog
om fotoautomatenshistorie gennemtiderne.Der
afsluttesmed det medbragte'skrot'.
Torsdag 17. februarO
Aftenensprogram byder pi tre usredvanligefilm.
Fsrst skal vi opleve HagenHasselbalch'sfilm fra
1963, 'Mennesker i Ksbenhavn'. - om
Kobenhavns trafikproblemer. Med sprelsk
fantasi oplever vi den kommende storby's
trafikale bilkaos - samtidig tegnes et filmisk
billedeaf vor hovedstad.
Den neste film optaget af Ole Schelde i 1967
handlerom H.C. Andersens dannelsesrejsetil
Rom i 1833.Ole er med sit filmkamerafulgt i
digterens spor. Med HCA's egne skitser og
kameraetsoje skildres rejsenmed stor indlevelse
- fra Simplon over Milano til Firenze og Rom.
Derfra til Napoli, Vesuv, Pompei,og Herculanum
for at ende pi Capri. En meget folsom og smuk
film fra en filmmestersh6nd.

De afholdes i Osterbro Medborgerhus pi
folgende datoer:
13. december2000.
3. januar 2001.
31. januar og 28. Marts.
Pi gensynSvendFrederiksen.

9/u*Q/*/a

@oM"ta/z'eh,r{hb-nzn./
Nye medlemmer

Til sidstskal vi se'StorbritanniensStemme' fra
1942. Filmen betragtessom et propagandistisk
hovedvrerk om Englands kamp mod nazismen.
Den er optaget pi et tidspunkt, hvor Den 2"
Verdenskrigs udfald aldeles ikke var afglort. En
tankevrekkendeoplevelseset med nutidensojne.
Vi er stadigvrekmodtageligefor lidt'skrotsalg'.

o

Torsdag 16. marts
Svend Frederiksenvil endnu engang fortelle om
fotomekanikkens mange srere tilbojligheder til
med 6rene,at komme ud af funktion - nu er gode
rid
dyre. Svend vil
fortrelle lidt om
redningsmulighederne. Vi afslutter med det
sredvanlige'skrot'salg!

Arbejderbevegelsens
Bibliotekog Arkivs Fond
Norrebrogade66.D.,
2200 KabenhavnN.
Peter Rotne
Kirkegade130,
.6700 Esbjerg.
OIe V. Ladegaard
Liflandsgade8, l.tv.,
2300 KobenhavnS.
lvar Nordrum
NdkkvesVei 3,
0670 Oslo
Norge.
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grc/rryrtu
Leise& Compagny
SteenLeise-Hansen
Landemrrket 29,
I I l9 KsbenhavnK.
S0renAnker
Storgatan21,
312 30 Laholm
Sverige.
PeerJansson
Alykkevej 16,
2700 Bronshoj.
SimonGylden
Storedal10,
2770 Kastrup.

Velkommen!

Loppemarkedog 'skrotsalg'i
Jylland

Seminar i kamerareparation
Ved Svend Frederiksen.

Sondagd.21. januar 2001

Lardag- sondagden 10. - 11.februar200l

STUDIE 66

Fjordvang Ungdomsskole,Velling
6950 Ringkobing

Mommarksvej 2' Vollerup
6400 Ssnderborg.

Har du mod pi selv at reparereapparaternei din
samling, er der nu chance for at msdes med
ligesindede og udveksle erfaringer i en hel
Program
weekend. Det ibner mulighed for at gennemfore
et projekt efter egetvalg, som f.eks. adskillelseog
Kl. 10:00
rensning
af en centrallukker, renovering af
Vi msdesi Studie66 og stillerop til loppemarked
lrederbeklredning,rensning og lakering. Svend
- miske var det en id6 at medtageegetklapbord!
Frederiksen vil deltage for at videregive sine
erfaringer pi omridet. Han medbringer sit
Kl. 10:30
selvbyggedemileudstyr, si der bliver mulighed
byder
66
fra
Studie
Fotograf Alfred Kopke
velkommenog fortrellerom fotograferingaf den for at teste lukkertider og fokusering.

kongeligefamilie.
Jan Klinksgaard har sammenstilt en lille
udstilling af russiske rariteter og sovjetisk
samlerguf. Erwin Meyer fremviser derefter
sjeldent Stazi-grej anvendt til spionage.
byderpi kaffe/teog blodt brod.
Selskabet
Kl. 12:00
Frokost.Man kan bestilleen let anretningtil2530 kroner - TILMELDINGNODVENDIG!
Al & vandkan ksbestil fornuftigepriser.

Seminariet gennemforesfra lordag kl. 13:00 til
sondag kl. ca. 16:00. Man er meget velkommen
til at medbringesengetoj"hvis man snskerat sove
pi skolen.Prisen for deltagelseer 50r- kr.
Man mi piregne udgifter til mad - evt. ved
fdles indkob.
Deltagernei seminarietvil inden weekendenfa et
brev tilsendt med oplysningerom, hvad man skal
medbringeaf verktoj m.m.

Kl. 13:00
'Skrotsalg'

Tilmelding senestd.22. Januar 2001 til Kjeld
Jensen, Tlf.: 9733 - 5816 eller Hsbrovej 19,
Hvingel, 6950 Ringkobing.

Kl. 15:00
- tak!
Alle hjelpertil medoprydningen

'skrotsalgetvil blive afviklet som i Ksbenhavn:
Der er INGEN salrertil selskabet,man beholder Soges: Til Voigtliinder Prominent soges
'skrotsalget'skal folgende: lredertaske, etuier til objektiver,
selv salgsprisen.Effekter til
stsvdeksler, focarlinser (Proximeter) I & 2),
afleveresindenfrokosten
Tilmelding senest d. 12. januar til Kjetd
Jensen,tlf.: 9733 - 5816 eller Hsbrovej 19,
Hvingel,6950Ringkobing.

samt defekt Prominentkarnera og defekte
objektiver - i avrigt har alt tilbehsr interesse.
JesperE. Grevsen
Tlf:35262259.

Vi serfrem til en hyggeligdag i det sonderjyske,
og h&berpi et stortfremmode.

den 1. februar
for kontingentbetaling:
Betalingsfristen

2001.

Efterfremsendelseaf Objektiv koster ekstra kr. 9175- pengelige ud af
lommen!
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Vildmanden@email.dk
Nestformand
GunniJorgensen
DAdyrvej
23,Ejby
4623Lille Skensved.
Tlf. og fax: 56820491
Gunnij@get2net.
Redaktor
Flemming
Berendt
Postboks
49
TeglgArdsve.i
308.
3050Humlebak.
Tff. og fax: 49192299
d13@post.tele.dk

Kasserer
SvendErik Jeppesen
Arnakvej74,
8270Hojbjerg.
Tlf.:86272124
l-sej eppesen@stofanet.
dk
Giro kontonr. | 50 64 47
Anvisningssalgsleder
NielsResdahl
Jensen
RygirdsAlld 33A,
2900Hellerup.
Tlf. og fax: 39620962

Best.Medlem
Leif Germann
Jensen
Gl. Kongevejll2c.ll,
l 850Frederiksberg
C
Tlf.:33214367

Jyllandsafdeling
Kjeld Jensen
Hobrovej 19. Hvingel
6950 Ringkobing.
T l f . : 9 7 3 35 8 1 6
kmogkj@post5.tele.dk
Msder: Kobenhavn
VinterhalvAret
3. torsdagi m6nedenkl. I9.30
OsterbroMedborgerhus
Arhusgade103.
2100 KobenhavnO.
Tlf:3538 1294
Msder: Jylland
Oktober og januar/f'ebruar
'Kulturellen'
Norregade7,
7400 Herning.

,4resmedlemmer: Sigfred Lsvstad - John Philipp - Kurt Petersen

Redaktion
i april,september
og december.
Gamlenumrekankobes.
Objektivudsendes
en opdateret
medlemsliste.
Ca.hvertandet6r udsendes
Indholdsfortegnelse
overallenumreaf Objektivkanrekvireres.
Henvendelse:Flemming Berendt.
internet& E-post:
http:/homeO.
inet.tele.dk/dfb/
dfs@post.tele.dk
Webmaster
PeterHaagen
Tlf.: 8669-6057
haagen@post6.tele.dk

Okonomi & adresseendring:
l. Januartil 3 I . december).
kr. 300,-.(Medlemsperiode:
Kontingent:
meddecembemummeret
af Objektiv.
Girokortudsendes
Kontingentet
skalvere betaltsenestl. Februar.DFS'sgironummer I 50 64 47
Henvendelse:Svend Erik Jeppesen.

Anvisningssalg& loppemarked:
Medlemskabaf DFS er obligatoriskfor at kunnedeltagei kob og salg.Se lger og kober betalerhver 12.5%i saler til DFS.
Anvisningssalgafholdesnormaltpi generaltbrsamlingen
i april. i
Skriftligt bud flemsendestil anvisningssalgslederen.
i Ksbenhavn.Skriftlig tilmelding affotografika senestl. marts, 10. august og l.
oktober i Jylland og decembermodet
november. Derudover aftroldesloppemarkedijanuar/februar, april, septemberog oktober.
Henvendelse: Niels Resdahl Jensen.
Folgende har bidraget med materiale eller andet:
DanmarksFotomuseum- Andrew Daneman- Carl H. Hansen- C. Cuculiza-Torben Lind - Niels G. Carlsen
Indsendt materiale er underlagt bladets almindelige layout.
ISBN 0107{329 Denmark
Mekanisk,fotografiskellerandengengivelse
afskriltet samtdelederaferKUN tilladt efterskriftlig tilladelse
Alle rettigheder
forbeholdes.
fra DanskFotohistorisk
Selskab.
in anyform withoutpermissionin writing from theCopyrightholder.
No partof this publicationmaybereproduced
SelskabO. All right reservedunderintemational
CopyrightConvention.
CopyrightDanskFotohistorisk
Tryk: PE Offset,Tomrervej 9,6800 Varde.
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