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tAtelier & m srkekammert
Fotografens brug af kemi og teknik gennem tiderne

Flemming Berendt

3. del

Atelieret
I mange 6r havde atelier og morkekamre veret
enkle, primitive og uden tekniske faciliteter, men da
englrnderen Fred. Scott Archers kollodiumproces
blev brugbar i 1850'erne, kom der for alvor gang i
konstruktion og bygning af tidssvarende fotografi-
ske etablissementer. Det ideelle var, at huset kunne
drejes i forhold til solens stilling pi himlen, men en
s6dan bygningskonstruktion var skonomisk uover-
kommelig for de fleste, som derfor m6tte vrelge en
mere simpel bygningsform. Det er tydeligt, pA de
viste eksempler, hvilken forskel der var mellem
atelier i det store udland 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 lo-
kalets stsrrelse var meget afgorende for det heldige
udfald. Atelierne var altid placeret sverst oppe un-
der 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 gazelignende stof, som individuelt
kunne reguleres. Et utal af forhrengstrepper, bag- og
sideskerme var desuden til 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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F'ot"o $ raf CFIR, J ENSENiKor,rsr.

Fotograf Chr. Jensens drejelige atelier blev vist pd
Verdensudst. I ll/ien 1873.
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ATELI ER ET.

Fotograf Niels Jepsen (1856-1894). Atelieret i Norregade, Skive er etfint eksempel pd 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.
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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.

Frederikke Federspiel (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
ut al I i ge m andl ige kol I e ge r.
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HeinrichTdnnies (1525-1903). Fra 1856 til 1900 blev der optaget l40.000.fotografer. [ 1880 byggede
hqn Danmarks starste atelier pd Nytorv 7 i Alborg. Den Tonnieske gdrdfotograferel i 1900.

For at kunne variere sine optagelser m6tte fotogra-
fen anskaffe sig en mengde udstyr: stole, taburetter
og stilbare opsatser af enhver art. I 1860'erne kom
dekorative malede baggrunde, storre msbler, ka-
min, piano, skrivebord og bogskab samt arrangere-
de interisropstillinger. I 1880'erne kom imiterede
stenbrenke og klipper, derudover opstillede doriske-
eller joniske sojler, birkestreer og palmer - alle
mulige mere eller mindre dekorative uhyrligheder
for at bidrage til den fotografiske illusion, at den
pigreldende var fotograferet i hjemmet eller pi rejse
i den store verden. Heinrich Tcjnnies var atter pa
forkant med udviklingen, i 1880 pAbegyndte han
opforelsen af det stsrste atelier i Danmark, med
forbillede hos den kejserlige hoffotograf i Berlin.
Atelieret skulle kunne optage mindst 50 personer pA
6n gang og indrettes si snedigt at det kunne betje-
nes fra begge ender pi travle dage, desuden var
belysningen indrettet pA en sidan mide at man
kunne lave optagelser bide fra venstre og hojre side
- noget ganske nyt pe den tid. I baghuset indrettedes
Jyllands fsrste emulsions-torplade fabrik. Publikum
strsmmede til bl.a de mange udvandrere til byen
Utah ved saltsoen i USA.
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Et virkeligt atelier med .format. Stort salonkantera - borgagtiglignende kulisse - en
embedsmand i uniform, bemerk den vifteformede lyskilde overst til venstre i billedet.

Udstillingslokale i London for prof - udstyr til atelier. I9l 3



FotografChresten E. Jorgensen (1543-1579) i Viborg indviede

sit atelier i t875. Han var byens forende fotogrqf med udst' I

Paris og Milano. Hans kone videreforte qtelieret og hendes

indtegtvar i 1892 kr.3.200,-!

Cnn.H,.loRCnlrsf;N
FotografJohannes Lund (1882- ?) Videbek. Han
nedskrev sine erindringer som befinder sig pd
egnens I oka I h istor is ke 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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Photographenarel ier ,  um l865

I dette engelske qtelier gorfotografenflittigt brug af refleksskerme til opblodning af det hdrde sollys.
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Lyset
Fotografens bedste ven var 'moder sol' - endnu stod
alt i petroliumslampens skrer, lamper i alle stonel-
ser og udformninger var den kunstige lyskilde helt
frem til slutningen af 1890'erne. I 1898 Abnede det
fsrste atelier pA Kgs. Nytorv i Ksbenhavn med
elektrisk lys, samtidig markedsfsrtes nye 'ekstra

lysfolsomme plader'. I de neste 10 til 15 6r fir de
fleste fotografer installeret elektrisk strsm til de
sikaldte halvwatt-buelamper pi 1000 eller 2000
lys, samtidig rendredes atelierets inventar fra'sand-
stens-manien'til lette kurvemobler. Forst i slutnin-
gen af 1920'eme finder blitzlyset vej til Danmark.

Ma r ke kammer b e lysning i al I e afs lEgninger.
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Mennesket trang til at'sole' sig i sit eget spejlbillede
skabte naturligvis et behov som skulle dekkes,
markedet reagerede, hvorefter de fotografiske ate-
lier myldrede frem som paddehatte. Priserne blev
overkommelige for menigmand da visitkortfotogra-
fiet holdt sit indtog i midten af 1850'erne, 'manien'

varede fra 1854/55 til 1865. Samme ir havde Ko-
benhavn ca. 120 atelier, prisen var da faldende, to
6,r senere var antallet ca. 85, i 1870 68 og i 1882
kun 36, men i 1898 var antallet steget til 80 atelier,
som skulle betjene 400.000 indbygger i kongens by.
Arhus havde 22 atelier til 40.000 indbyggere, de
avrige kobstreder 200 og landkommunerne 119
atelier. I begyndelsen af 1900'tallet var der ca. 108 i
hovedstaden,26T i ksbstederne og ca. 200 atelier i
landkommunerne-
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Fig .  I

Det Ostrigske Dietzlers salon-kamera fra 1857 med

Petzval-obiektiv.

Kameraet
Atelierets vigtigste instrument var kameraet - en af
de store udgiftsposter pe fotografens etablerings-
budget. Priserne varierede i forhold til kameratype
og format: 'Atelier-Kameras' var en fellesbetegnel-
se, som type kunne de hedde: 'Ferrotyp-Kamera',

Salon-Kamera', 'Universal-Kamera', 'Belg-

Kamera', 'Rejse-Kamera' og 'Reproduktions-

Kamera'. Udvalget af atelier- salon- og brelgkame-
raer har veret enormt for at kunne tilfredsstille si-
vel den skonomisk strerke som svage fotograf.

NAr man havde valgt sit behov f.eks., som bedre
portrretfotograf kunne man velge et af de bedste pi
markedet: Et Ostrigsk Dietzlers salon-kamera fra
1857 med tilhorende Petzval-objektiver. Apparatets

12
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Fig. '2 a.

stativ har kun fi led, hvilket giver det en robust
stabilitet. Trreet er sammensat af forskellige stykker
som ikke kaster sig, kort sagt det stAr hvor det stir.
De to belge breres af en trekantskinne og kan sky-
des frem og tilbage, herpi er stativet koblet via en
skruemstrik. Skruemstrikken gir igennem et mes-
singhylster, siledes at trekantskinnen og belgene
kan drejes omkring en vertikal akse. En messing-
ring er inddelt i grader. PA trekantskinnens forreste
ende anbringes en anden trekantskinne, som brerer
en brelg mellem to rammer - den forreste er kraftig,
for at kunne bere det tunge objektiv. Mrngden af
objektiver var mangfoldig, men bestemt ikke pris-
billise
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Dette udvalg af engelske og tyske obiektiver illustrerer de

mange muligheder som markedet bod pd.
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Praksis
Den nye kollodium teknik var imidlertid en kolos-
sal udfordring for de udsvende erhvervsfotografer.
De folgende sider viser hvor kompliceret, besverlig
og tidskrevende det var at arbejde med kollodi-
umprocessen. En af de svrereste opgaver var at
overhrelde glaspladen med kollodium. Da den
klrebrige substans havde det med at stsrkne i luften
dannedes der uundgieligt hird 'hud' pA flaskehal-
sen, man brugte derfor en glaskapsel, som var
nemmere at holde tillukket. samt forhindrede for-
dampning. Flasken a med kollodium lukkes herme-
tisk ved en sleben glaskapsel c kollodium heldes pi
pladen af det lost indsatte glasror b, som ved d er
forsynet med en lille fure, hvorigennem kollodi-
ummet heldes tilbage fra pladen, hvoraf en del mi-
ske over rsrets 6bning, fsres ned til flaskens be-
holdning. Flaskens tud er derved bestandig drekket
af glaskapslen, hermed forhindres storkning af
kollodiummet. Den runde glaskugle a er slebet ind i
beholderen b, gennem dens indslebne del 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 glasrorets sverste 6b-
ning forbliver udrekket, hvorefter glasproppen set-
tes i. Kuglen udsver et tryk.

Satinermaskinen
Det fuldkomne papirbillede skulle have en glat og
jevn overflade, men efter de forskellige bladgaren-
de bade, ikke mindst skylningen, blev papiret po-
rost og ujrevnt hvilket forringede fotografiets udse-
ende. Her kom glattemaskinen ind i billedet, den
udjrvner og gjorde billedet glat, processen kaldes
satinering. Navnlig for visitkortenes vedkommende
var denne maskine uundvrerlig. Den arbejdede pi
folgende mide: to prrecist drejede valser aa ligger i
et leje ovenp6 hinanden i solidt konstruerede side-
stykker. Med hjulet b, som stir i forbindelse med et
drev, kan disse bringes sammen eller fiernes fra
hinanden efter behag. Den nederste valse er i den
ene ende forsynet med et stort drivhjul c, som tillig-
emed valsen srettes i bevagelse af det lille drivhjul
d, ved hjrelp af et hindtag placeret i den modsatte
side. Foran midten af valserne er anbragt et poleret
trebredt, hvorpi billedet legges. NAr man vil glatte
billederne, {erner man valserne fra hinanden ved
hjelp af drejehjulet, anbringer et stykke glat papir
imellem valserne sammen med en hojglanspoleret
stilplade, hvorpi de kartonerede billeder legges.
Averct anbringes endelig et stykke glat papir, hvor-

t4

efter valserne sammenpresses. Det krumme hindtag
setter valseme i bevegelse, indtil pladerne er g6et
igennem og kan borttages pi den anden side, her-
efter kan nye ilegges. At udsve det rette tryk kra-
ver bide indfoling og stor akuratesse af fotograf-
medhjrlperen.

Sslvbadsmileren
Blandt de mange smi hjrlpemidler i morkekamme-
ret var et instrument til at mile styrken pi et solv



nitratbad. Det kan vere indrettet pi to mider, s6le-
des at en skala viser hvor mange gram 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
kvantum af det bad man vil underssge, i en mensur,
hvorefter man nedsenker mileren, hvorved man
straks kan aflese pA skalaen det antal gram solvni-
trat, som indeholdes i vesken. Den anden, mere
almindelige metode, er som sagt den, der viser i
dele det forhold, hvori solvet er sammensat med
vand, og anvendes pA folgende mide: Et sslvbad
der for hver unse vand indeholder 40 gram solvni-
trat, dvs. et forhold som l:12, altsh 12 dele vand
indeholder dn del solv. Jo mere sslvnitrat vandet
indeholder, desto tettere bliver det, og hindrer ski-
len i at synke. Nir badet f.eks. indeholder 80 gram
solv pr. unse, sA vil sslvmAleren kun synke til tallet
6. Et meget afgorende punkt for det perfekte foto-
grafis holdbarhed er udskylningen. Det var i de fbr-
ste mange 6r virkeligt et problem. I stsrstedelen af
de danske provinsbyer, s6vel som i hovedstaden,
var der endnu ikke indlagt rindende vand.

En samtidig beskrivelse
Fotograf Sophus Juncker-Jensen (1859-1940). har
nedskrevet sine oplevelser fra irene 1864-65, hvor
han deltog aktivt i msrkekammeret hos sin fader,
Jens Jacob Jensen (1819-1881) i  Vejle, beskriver
forholdene siledes:
"Arbejdet i markekammeret var meget alsidigt. Den
tids fotograf mdtte kunne mestre alle faser i den
komplicerede proces det den gan€! var at fremstille
et perfekt kollodium/btografi. Det.forste man mdtte
gd i gang med var at udskrere almindeligt 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 fotogra-
fens vigtigste arbejdsredskaber. Ndr glaspladen var
tilskdret blev den puttet i en svag oplosning af salt-
syre, derefter skyllet, forst i almindeligt vand, der-
efter i destilleret, for at fierne evt. urenheder. Pla-
den blev dernrest sat til tarring pd en tralle, altid
med retsiden til venstre, en regel som gjaldt over
hele verden, indfort af selveste Louis Daguerre.

Fotograferingen
"Ndr der skulle fotograferes, tog man sit pudsebret
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 rilet an p& en prove!
En del dr senere fandt man pd, efter slqtlningen, at
overhrelde pladen med eggehvide. En hvide pisket i
omhyggeligt filtreret vand, hermed sad kollorJium-
met bedre fast. 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, hvoreJier den blet,
lagt i kassetten, og vor derpd ktar tit brug ved.fbto-
grafering.
Folograferingen skulle foretages incienfor et tids-
rum 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 reser-
vebade klar, 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
smukkeste blomster 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 foto-
grafere om"!

Eksponering i dagslys
"Eksponeringstiden .for .fbtograJbringer i gotlt
dagslys, var pd 25-30 sekunder, og ved ddrligt tys,
evt. om eftermiddagen Ji.u 50-100 sekunder eller
endog mere. Man havde v@ret ude.for at en kunde
mdtte sidde indtil 5 minutter, og dog holde det
samme udtryk - vi brugte dog nakkeholder i ud-
strakt grad. Det v@rste der kunne ske var at solen
pludselig svigtede, og sorte slryer jog 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 I-
10. Dette blev hreldt over pladen fra hjorne til h.jor-
ne, hvorefter manfikserede med en overhrpldning af
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 rnan fik jo rigtignok ofte nogle slemme

l 5



oplevelser, sd det bekendte billede af fotografen,
der springer op i luften, med vilde ajne og med
begge hender forsoger at rive hdret ud afhovedet,
er ful dkommen knrre kt. "

Kopieringen
"Lysfolsomheden blev foretaget pd den mdde, at
man tog en fint poleret fajanceskil til helark 43x57
cm, heri heldte man solvbad, bestdende af ca. l-10
solvnitrat, tilsat nogle drdber saltsyre. Man tog nu,
ndr alle blerer var fiernet, papiret i hvert modsat
hjorne, bajede det bagover, og lod det glide ud at
svomme i badet. Omhyggeligt sorgede man for, at
der ikke kom noget pd bagsiden, eller dannede sig
nye luftberer. Deri skulle det svomme i ca. tre mi-
nutter, hvorefter det blev hengt til torre i en lvog i
msrkekammeret. Dette arbejde beg,tndte man pd
hver morgen klokken seks eller for. Papiret kunne
kun holde sig dn dag, allerede dagen efter blev det
gult og grimt. Ndr papiret nu var tort, blev det skd-
ret til, i de starrelser man havde behov for. 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 visit-
kortbilleder pd 2-3 uger. Man gor sig neppe noget
begreb om de kvaler den stakkels fotograf mdtte
udholde for at fa billederne frerdige til rette tid.".

Toningen
"Billedet blev dyppet i almindeligt vand, ved frost-
grader mdtte der anvendes lunkent 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 for-
ste hold vand, som var meget solvholdigt, omhyg-
geligt heldt over i en tonde, hvor det blev feldet
med svovllever og andre kemiknlier - dette gav
husmoderen alle hendes str&lende blanke 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. Sammensretningen var en finesse, som omhyg-
geligt gemtes for alle nyfigne blikke. Den forskel-
ligartede 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 omhyggeligt fra skol til skal
- hensat over natten for ekstra slryldning nreste
morgen. Til sidst blev det lagt imellem filterpapir
og trykket af. Endnu tilbagestod en opklebnings-
proces og tilsknring der satte fotografen pd endnu
en prave pd hans hdndelag og akkuratesse, denne
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omhyggelige behandling, er en af grundene til, at
disse gamle billeder stdr friske og klare, den dag i
dag".

Kollodiumpladens hurtighed:
I 1895 forsogte man, som en kuriositet, hos fotogra-
fen Sophus Juncker-Jensen at fastsli den absolute
korteste tid, at fremstille et kollodiumbillede pA.
Som skrevet stir:
"Vi foretog en Sommerdag en Momenloptagelse,

fremkaldte Pladen paa 3 Minutter, fixerede den 2
Minutter, slqtllede den i Vand i 5 Minutter, i Sprit 2
Minutter, tarrede den paa 5 Minutter, kopierede i
Solen 3 Minutter, tonfixerede lftrykket paa 4 Mi-
nutter, skyllede det i I0 Minutter og opklebede del
paa 2 Minutter, og anvenclte sualedes i alt 36 Mi-
nutter paa at fremstille et .fuldstrendigt /'rerdigt Bil-
lede".

Das Po l ie ren  dcr  P la t te

Das Scns ih i l i s ie ren
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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 sakaldt visitkort-atelierkamera. Ved at fra genstanden, og sdledes ved alle til hans rddig-

eksponere gennem hvert af objektiverne pi skift hed stdende htnstgreb at stille originalens knrahe-

kunne -* optuge fire poseringer af modellen, der ristiskc ejendommeligheder i det bedst mulige ide-

fuldte den ene halvdel af en I6,5x21,5 cm 'hel' ale lys, ogfastholde dem sd lenge portretteringen

kollodiumplade. Den franske betegnelse var Carte- foregdr, kort sagt komponere billedet.

de-Visite. I lsbet af ffi ir blev visitkortbilledet en
verdensomspendende succes. 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 forholds-
daguerreotypi-branchen af 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 elcsempler vil gore det

fenseviggyldigeregler; onforte tydligere. Det er f,eks. en lerd, som skal

"Hvoraf kommer det, atforskeltige billeder af en og portretteres, en lerd, der har henlevet sit liv i stu-

samme person i reglen har en gonske forskellig, ja dier og hvis tenl<somme pande er furet. Han er

ofte ganske modsat knrakter, samt at blandt flere litle af vel<st og hans intelligens synes at have ud-

portretter, der alle ligner, nogle er smukke, medens viklet sig pd hans legemes bekostning' Dertil er han-andre 
er stygge? Det kommer alt sammen af, at sindig og venlig og et dndrigt smil spiller pA hans

enhver prrtoi-i ethvert ajeblik har forskelligt udse- mund. Sdledes ser hans hverdagsansigt ud og sdle-

ende og udtryk, og at disse forskellige udtryk ikke des er han kendt afvenner ogfrender. Den dragt,

alle er egnede til i en sd ideet form som muligt, at han i almindelighed berer, posser ogsd fuldkom-
gengive den sonde totalkaraher af den person, der men til hans vesen, thi den er simpel, og altfor me-

itol frt*ttilles. Ved et portrat skal der i grunden gen omhu er ikke blevet anvendt pd den. En sddan

ikke vere tale om en matamatisk najagtig gengivel- mand lammer nu til enfotograffor at lade sigfoto-
se 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 anderledes ud end til hverdag,
opfattelse og fremstilling sd vidt muligt af den ide- og han sd setter et ansigt op, der er himmelvidt
elle side af vedkommende persons naturlighed, sd- forskellig fra hans sedvanlige naturlige udseende.
ledes som det har udviklet sig under indflydetse af Endvidere antager han en sogt, temmelig stiv hold-
de ved hans sociale stilling betingede situationer ning, og efter opfordring har han lagt en stor foli-
tilstrekkeligt ofte er kommen sammen med ham, ant foran sig, i hvilken han dog ikke leser, da han

danne sig af alle de erhvervede indtryh et ganske er altfor beskeftiget med at vedligeholde sit indstu-
bestemt 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 shle-

dets hovedtrek, men ogsd i de fineste nuancer. Pd des uden hensyn til 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 idealiserende frem som muligt". Videre hedder og omgivelser md vere simple, men hovedet, tan-
det: kens sede, m& man klart og skarpt lade fremtrrede
"Denfotograf som vil tilvejebringe et godt portret, mod baggrunden. Kun pd denne mdde vil man v&re
md fremfor olt forstd at alle de utallige forandrin- i stand til at levere et godt portret af en lerd. En-
ger 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 man fordrer af et virke-
han 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 hvorledes arbejdet
gestikulation og minespil, sd vidt muligt at tillemne foregir i et atelier. o
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Bes aghos en'Kgl. Hoffotograf
Forfatteren ti l  denne selvironiske skildring om efterbesti l l ing af l2 visitkortbil leder, er nedskrevet

under pseudonymet "Mortensen". Ifolge efterladte notater fra Peter Elflet skulle episoden havde

fundet sted hos kgl. hoffotografCarl Christian Sonne (1845-1919). Sonne etablerede atelier i 1865

og blev hoffotografi 1906.

"Mortensen"

Vift stolt paa Kodaks bolge

ii\)
-----=-.=

lllet il)rde,' prinse- og prin-Man rJirrn af spanding ouer, bailhe tontatttiske 't'orbintlelser det kan p'ere ktt

resse-ballet pA Stochholm Slot i aftet'

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

Tak t i l  Bo Bojesen for brug aftegning.

Hvem af os er det ikke handet, at den saa lange har Som alle dens Slags Folk bor han paa allerhojeste Sted -
gaaet og lovet sit Billede til Venner og Bekendte, at han nemlig paa en Kvist - og har Porten og Opgangen fuld
endelig en Dag bliver nsdt til at vandre op til sin foto- af Kongefamilie og Aristokratiets Spidser. Da jeg ende-
graf og bede ham besorge 12 "Visit"? lig naar op ad den teppebelagte Trappe og staar foran

Doren, faler jeg mig, som jeg skulde til Audiens hos
Forleden var jeg i den Situation. Jeg listede da op til Paven. Jeg banker paa. lngen svarer. Banker igjen. Sta-
Fotografen, der havde taget mig for 15 Aar siden. Noget dig stille som i en Grav. Oppe fra Etagen ovenpaa horer
benauet var jeg ganske vist, thi Manden - hvis Navn jeg jeg imidlertid paa Trappen folgende Replikskifte: 'Tlvad

ikke her skal reklamere for - var i Mellemtiden bleven skal vi saa gtrare med Prins Christian?". - "Lad ham blot
kgl. Hoffotograt og naar man kun hedder Mortensen og blive liggende i Sofaen, men sat Kejseren af Rusland
kun skal have 12 Visitkort... hen i Krogen ved kakkelovnen, og Prinsesse Thyra kan
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komme end paa den nederste Hylde". En saa nonchalant
Behandling af Landets Fyrsteslegt faar Hjertet til at
synke endnu nogle Tommer ned i mine Nyrer. Imidler-
tid, mine Fotografier skal og maa jeg have. Altsaa ban-
ker jeg endnu en Gang paa Doren. Da der fremdeles ikke
svares, letter jeg ved Laasen, Daren gaar op, og jeg
kommer ind i en rummelig og nresten tom Stue. Der er
ikke et levende Menneske at se. Men paa Vreggene
henger utallige store og smaa Fotografier af nasten alle
det danske Kongehus Medlemmer i alle mulige Stillin-
ger. Alle disse elskvrerdige Ansigter synes med et affa-
belt Smilat sporge mig, hvorjegdogtar komme derind,
og jeg er paa Nippet til at fortryde min Frekhed og gaa
igjen, da Lyden af mine knirkende Stsvler og Larmen af
en Stol, jeg er ved at velte, faar en Dame til at vise sig i
en Dsr. Hun erklrrer, at Hoffotografen kommer straks;
skjont jeg soger at se hoffrerdig ud, iagttager hun mig
dog med en vis Mistro, fsr hun lukker Dsren bag sig.
Et lille Kvarter tilbringer jeg med at lngge mit Ansigt i
saa vidt muligt exellenceagtige Folder foran et stort
Spejl. Hoffotografen trrder hastig ind. Han er i Udseen-
de og Optreden lig en Kammerherre, og han bevreger
sig gjemmen Ventevrerelset som paa et bonet Gulv. Idet
han skal til at forlade Gemakket, henleder jeg formaste-
lig hans Opmerksomhed paa min Ringhed ved et Grynt
af fsrste Klasse. Han beviser mig den E,re at opdage
mig, hrver @jnene i Vejret og nedlader dem derefter
paa min Person. "De snsker?" sporger han derefter ud i
Luften. "Mit Navn er kun Mortensen", svarer jeg med
noget af Hjertet i Halsen. "De mindes mig rimeligvis
ikke mere, men jeg er tagen her hos Dem". "Mortensen?
Mortensen? Jeg erindrer ikke nogensinde at have foto-
graferet nogen, der hedder Mortensen". "Ja, jeg maa

bede Hoffotografen meget undskylde, men jeg er nu
alligevel blevet taget hos Dem for 15 Aar siden!"
15"Aar er lang Tid! For l5 Aar siden var jeg endnu ikke
Hoffotograf - men hvad snsker De?". Han ser opad mod
Loftet, som Ornen mod Naadens Sol. "Jeg vilde gjerne
bede Dem lave mig 12 Visitkortbilleder af den gamle
Plade, De har af mig". "Vi skal se ad, om den er her
endnu. Vi har taget saa mange Plader siden den Tid. Jeg
har meget travlt, men - Froken!" Den unge Dame viser
sig i Doren og ser stram ud. "Froken, fortsetter Hoffo-.
tografen i en Tone, som om han maatte anmode hende
om et uvardigt Arbejde. 'Teg kommer til at bede Dem
se efter, om der er en Plade af en Hr.Mortensen. De kan
vist temmelig nemt finde det, for vi har jo ikke saa man-
ge paa Navnet - sen." Damen gaar med en Mine, jeg
aldrig skal glemme.

Med et Mod, som jeg endnu i dette Ojeblik ikke begri-
ber, hvorfrajeg fik, sporgerjeg derefter Hoffotografen,
naar jeg maaske tsr vente at kunne vove at gjore mig
Haab om at faa de 12 elendige Visitkortbilleder. Han
trakker Ojenbrynene op i Panden, Panden om i Nakken,
suger Luften ind giennem den hojre Mundvig med en
Hvisken, der for mig altid har staaet som Indbegrebet af
Fornemhed, og siger: "Derom kan jeg aldeles ikke ud-
tale mig. Vi har saa uendelig meget at gtrare for Tiden -
og for Resten altid - og mit Klientel er saa stort, dets
Forbrug saa enormt, at jeg nesten ikke kan bestride alle
de Bestillinger, der indlsber. Aristokratiet - De ved - og
naar man er Hoffotograf - !" - "Ja, og Hoffet - Konge-
familien". "Selvfolgelig, Kongefamilien!" Han hrever
atter Ojnene mod den imaginere Naadens Sol i Loftet
og giver underdanigt en 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
kongel i ge i b ogstaveligste forstand fotografen rvggen !
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ferer vel Kongefamiliens Medlemmer 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

Halsen paa ham i en tynd Guldkrede, byder mig med en

affabel Gestus tage Plads og forteller med Ojnene stift

hreftet paa en Roset i Loftet.

Kongefamiliens Medlemmer er ligesom andre Dodelige

sommetider nodsagede til at lade sig fotografere, fordi

de lover saa mange Billeder af sig bort. Naar de skulle
fotograferes, sker det enten paa et af Slottene eller i ved-

kommende lykkelige Fotografs Atelier. Selvfolgelig har

de i sidstnrevnte Tilfrelde altid Fortrinet for det i Vente-
vrrelset siddende Klientel, da de kongelige Personer
som Regel have travlt og helst ville til straks. Den Foto-

graf, der skal have den ,lEre at"tage" de kongelige,faar
Tilsigelse derom ofte med kort Varsel - hvorledes de

kongelige tage selve Fotograferingen? - Ja det er hojest

forskelligt. Nogle forsikre, naar de betreder Atelieret, at

de har meget travlt - og bliver der halvanden Time. An-

dre staae for Fotografen en halv Time og overlade til
ham den Tid at tage saa mange forskjellige Plader han

kan overkomme. Som bekendt kommer en Mrengde nye

Fotografier af de kongelige Personer i Handlen, dog

langt fra alle; der er i Reglen en Rrkke Fotografier, der

forbeholdes dem selv som Gaver til Ind- og Udland, og

derfor ikke maa kunne kjobes for et Par Kroner af en-

lrver som helst i en hvilken som helst Butik. Mindre
bekjendt turde det maatte v&re, at den kongelige Person,
der skal males af en Kunstner, for at undgaa at "sidde"
altfor mange Gange for ham, i Reglen forst lader sig

fotografere med dette specielle Formaal for Aje og saa

til Kunstnerens Disposition stiller de Fotografier, som
han kan have Nyfte af under sit arbejde. Saaledes har

Tilfeldet veret f.eks. med Professor Baches Maleri af

Hs. Maj. Kongen i Glyptoteket, ti l Grund for hvilket der

ligger en Rekke Fotografier af Kongen, tagne i Gaarden

paa Amalienborg. Endelig staa adskillige Fotografer i

Forbindelse med Hoffet der igjennem, at de udfsre de

Fotografier, for Kongehusets yngre- Medlemmer - der

alle fotografere - selv have taget af hverandre, enkeltvis

eller i ofte meget fornojelige Gruppeopstillinger'

Hoffotografen har hele Tiden talt ud i Rummet, i hvilken
jeg synes at v&re ganske forsvunden for ham, og kun

kongefamiliens Medlemmer paa Vreggene at eksistere

han iuger og hvrser med den ejendommelige Lyd, der

altid har staaet for mig som Indbegrebet af Fornemhed'

Det varer lrenge, inden han faar krrfter til at rive sig los

fra sin Plads ved Tronens Fod og vende tilbage til sit

minderige Venteverelse. Men endelig lykkedes det' Han

tagetQjenbrynene ned oppe fra Panden, henter rynkerne
frem nede fra Nakken, ser vaagnellde paa rnig og spor-

ger mig med en Ligefremhed' jeg ikke havde ventet'
iMo.". det Dem athare saadant noget?" - "Kongeligt!"

svarer jeg. - "Ork Gud ja", siger han saa. "Jeg kunde jo

blive ved at fortelle til i Morgen tidlig. Naar man som
jeg ... der var nu f.eks. Kejseren af Rusland "" Og

Prins Christ ian . . . .  Ja . .  naa hvad jeg vi lde sige " '  Og

han synker atter hen til Hofininder, indtil den strarnme,

unge Dame komme ind med spids Mund og hun ikke

kan finde Plader paa Navnet "Mortensen". Det nytter

ikke, jeg forsoger at bevise, at jeg virkelig for l5 Aar

siden er bleven fotograferet hos Hr. Hoffotografen' "Det

er fsr min Tid", siger Damen. "Det er far jeg blev Hof-

fotograf', siger Herren. Ingen af dem karr huske noget

om det, og af Bogerne fremgaar intet, og saa er der intet'

Flov og flad tager jeg min Hat og n&rmer mig Doren'

idet jeg beder Hr. Hoffotografen meget undskylde, at jeg

har ulejliget ham og Frskenen og opholdt dem saa lrnge
- han slaar ud med Haanden. srtter igjen Ojenbrynene

op i Panden, hveser og lukker Doren efter mig. Medens

jeg stavrer fortumler ned ad de trppebelagte Trapper,

forbi de mange Kongelige Personer og Generaler og

Garderlojtnanter, og tenker paa, hvordan det dog kan

vere gaaet til, at min Plade er blevet borte, og jeg nu

skal lade mig tage af hos en Fotograf Petersen eller Han-

sen eller Jensen eller Nielsen. - hsrer jeg Hoffotografen

oven paa raabe til Frsken: "Naa, Frsken, om lidt kom-

mer jo Hds. Naade Lehnsgrevinde X:Y". r

DANMARKS FOTOMUSEUM
Museumsgutle 28, DK-74(n Henting, TU. 9722 5-122
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Abningstider:
Ti rxlag-so nthg I 2 - I 6. 3 0
I juli alle duge I I -l 6.30

Offuungszeiten:
Di enstag-Sonntag I 2 - I 6.

In Juli jeden Ihg I I-16.30

Opening hours:
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Dansk Fotohistorisk Selskab
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.

LORDAG DEN 19, JANUAR I*O $ofun0torg !ofheOto0

Interessen for de gamle
fotos stiger og stig(Er...
Der kobe, aelges, byttes og tu.kes i Dansk Fotohistorisk Seblab

I l9l3 blev den forste store auktion af fotografiske
billeder aflroldt hos Sotheby's i London. Pe det
tidspunkt var det stadig muligt at erhverve fotografier til
en rimelig pris. Fox Talbots hindfremstillede bog
'Pencil of Nature' blev solgt for 40.000 kroner, i dag
ville den koste over I million! Det var denne blanding
af fotohistorisk interesse og trangen til okonomisk
gevinst, som i 1975 fik Torben Lind til at indrykke en
annonce iPol i t iken den 16. november, hvor han
opfordrede interesserede samlere 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, Peter Randlav, Per Thornit og P.B. Schmidt,
importor af Robotkameraet, - disse fsrste pionerer blev
senere suppleret med Svend Nielsen, indehaver af
'Fagfoto', Sigfred Lovstad, grundbgger af Danmarks

Tqb Lind * b
ad .t d dr. tbL

lotqd.ppnb!. D.a 6 .t
psdolqFftu...

h l9l8 os.. d cerFlis.
v.j. baEct fn

P.rytvEbdBrryd.

:'*ffw
Fotomuseum og Ole Schelde, Leica-fan - yderligere en
stribe billeder passerer nethinden: Jens Hammeken,
Kurt Petersen og Arne Jorgensen m.fl. Den videre
udvikling gik dog mere i retning af en 'isenkramklub'

end samlere af gamle fotografier, som oprindelig var
Torben Linds id6. Det blev i virkeligheden et stort held
for Dansk Fotohistorisk Selskab, at medlemsskaren blev
nuanceret og alsidig. Stiftelsesdagen var lardag den 2.
december 1975, og fsrste ordinrere generalforsamling
blev berammet til den 22. april 1976, hvor Torben Lind
blev valgt til selskabets forste prrsident - hermed mA
formalia vare pi plads.

Lhd6 &diry. os d€t s m.
ruligb, !t !I. shl vrn E.

Y6 det bEvc &odit'
bd og dd er ms n6dt d !t

De lsEb fob8inJ6 wr tor
&t ffib sld.mede, i(uft6-
E 08 lpbke, dd ve nrt
tl .t ub€jde b€d ddLr og
L.nlldi&.

En dol d de holdt d d
i.d i bya, Eo ry dsg

Af Jsrgen Bygebjqg I rotreler h!!. at inrsels fd I Akhp b-emde- !t toloF'
Foto: tptte Brunholdt I 

r.*. :ou tr besd @rK 
| 
rcEiffi"Xffili'oi 

., ,-.
| 

- 
I *. srlr Eld. .d€n !&ddb

| . Dei e! i€! i udledd. d6 | Dadd;bdle E{d.. h
Det s nox Ce lEnesw I er naDF. dtr sivs sis dEsd ld ;r dirGlt; Fftiv! bil.d..
de! ved. at der er no. ! at sanle Fmle fob. fo@U6 I rus DA s f;trlvst Lobb.
-. r^, L^rr^- n.-.L I Tolbd Lif,d, Een vi 6r vGd !r I d;d. 

_ 
ehm idffi. !E.

I sin hjemby blev Torben hurtigt en kendi person.

t.l:S,,'"^-,&.
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F'lemming Anholn.

BERII}{G5KE TIDE},IDE

Foto-nostalgi til
I .Krempepnser

Dansk Fotohistorisk Selskabs forste president Torben
Lind. Billedet er tqget i Frederiksborg Hailen, lwor
selskabet havde en lille hverveudstilling.

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

1976
Dansk Fotohistorisk Selskabs historie kunne nu tage sin
begyndelse. Den fsrste msdeaften fandt sted torsdag
den 15. januar 1976 i P.B. Schmidts forretningslokaler
pi Strandvejen 339, i Skovshoved. Pi dette og de
folgende msder besluttedes at aflrolde selskabets fsrste
aktivitet: en udstilling af fotografika i et samarbejde
med Det kgl. Biblioteks Kort- og Billedafdeling ved
Bjorn Ochsner. Stedet blev sparekassen S.D.S.'s lokaler
p& Stroget i september samrne 6r. Udstillingen blev et
til lobsstykke af format, hvor mere end 1.500 gester
beundrede de udstillede apparater, selskabets
medlemmer var pi skift orienterende kustoder. Den
flotte presseomtale fik medlemstallet til at stige og
forste udsendelse af 'orienterende meddelelser fra DFS'
fandt sted i august 1976, med Flemming Anholm som
redaktsr. Selskabets mange ovrige aktiviteter:
auktioner, loppemarked, men ikke mindst de minedlige
msdeaftener blev etableret. Efterhinden begyndte de
enkelte medlemmer at prege aktiviteterne, som den
forste fremstillede Sigfred Lovstad et genoptryk af et
Kehlet (Stella Nova) katalog fra I 9 I 5.

Medlemstal: 17. Under kr. 1.000.00.
1977
Medlemstal: 28. Omsretning: kr. 1.281,60.

1979
Sigfred Lsvstad udstillede sin samling af fotografika pi
Herning Museum i et samarbejde med Det kgl.
Bibliotek.

1980
Objektiv nr.l9 fra januar havde pi forsiden et billede af
et kamera med det besynderlige navn HABAROT
fremstillet i den lille by Hadsund af fotograf Marthinus
Petersen. Det nyopdukkede kamera blev opdaget ved en
tilfreldighed af redaktsren, idet et medlem, Cote
Cuculiza var i besiddelse af apparatet. Den beskedne
historie blev nedskrevet og optaget i Objektiv.
Medfemstal: 96. Omsretning: kr. 3.812,32.

1983
Flemming Berendt fandt 72 runde glasplader, optaget
med et'Stirn-Geheimkamera'. Glasplademes diameter
l4 cm, og pi hver plade var der 6 optagelser, diameter
4,5 cm, hvoraf ca.36 kunne reproduceres. Efter ca. 8
m6neders arbejde i msrkekammeret var de 36 billeder
fremstillet i stsrrelsen ca. 50 x 60 cm i to hold. Det var
ikke blot en fotohistorisk billedserie om livet pi en
herreg6rd i perioden 1887-1900, det blev ogsi en gave
fra redaktoren til Danmarks Fotomuseum og l.okal
Historisk Arkiv i Tappernoje, hvor billederne var
udstillet. 'Herregaardsliv I 887- 1900' blev fsrst til et li l le
sertryk og siden vist pi Aalholm Slot. Alex Steinbach i

Wffi

Strandveien 339 i Skov,shoved.

'Nellerodmandens' kinooptager .flankeret
af hans store salonkamera, som han
fremstillede til Peter EIJ'elt.

Nykobing F. udstillede samtidig sin samling af
fotografika pi slottet, nogle Ar senere blev den
deponeret til almen beskuelse i Nykobing Falsters 43
meter hoje vandtirn. Det var ogsi 6ret hvor vi afholdt
en udstill ing pdL Hadsund Egnsmuseum, 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. Adskill ige andre medlemmer har fremvist deres
samlinger gennem irene.
Medlemstal: 125. Omsretning: kr. 29.248,22.

1984
Pi'Caf6 Teatret's' scene fik skuespillerinden Lotte Tarp
opfort sit skuespil om 'Agnes Henningsen og
Kvindesagen' - hun spillede selv rollen som fotograf
Mary Steen. Pi scenen skulle opbygges et atelier fra ca.
1895. Arne Reimann, Danmarks Fotomuseum og
Flemming Berendt fuldfsrte opgaven. Jargen Gregersen
etablerede en flot fotoudstilling: portratfotografier fra
1866-1915 pn Lyngby Statsbibliotek. Senere er
fotografi erne overgivet ti I Danmarks Fotomuseum.
Medlemstal: 165. Omsretning: kr. 37.707,35.

''{

,.ii.:

24



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

"/&_

H abarot-kameraet til serieoptagelser

De runde'Stirnfotografier' studeres no.1e pd Dantnarks
Fotomuseum.

Alex Steinbachs samling.
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Arne Reimann, Duseberg og Jens Hammeken.

Ole Schelde, Niels R. Jensen og Andreas 
'f. lt4orch.

'a.t

Per Ask Nielsen og Flemming Berendt. Torben Lind, H Tegh og Ole knudsen

Arne Jorgensen, Thomsen og Per Ask Nielsen Andreas T. Msrch, Kurt Petersen og T. Lind.

Selskqbets drlige landsmode og generalforsamling blev aJholdt i en periode skiftevis i

Jylland og pd Sjelland. Denne billedkavulkade er et eksempel pd det hyggelige samv@r

omkr ing vor fe lles int eress e.
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Formanden Andreqs Trier Morch byder velkommen til
Dansk Fotohistorisk Selskahs I 0-drs iubileum.

1985
1985 kom helt klart ti l at sti i l0-5rs jubilreets tegn. 53
festkbdte medlemmer fejrede den 30. november vor
runde fsdselsdag i forsamlingshuset til Hellerup Kirke.
Stemningen var i top - specielt huskes Clas E. Neble
storsl6ede gave til Danrnarks Fotomuseum, Peter Elfelts
private rejsekuffert med tilhsrende 'huskeliste'. En
rrkke beneficegaver gav aftenen ekstra kulsr til
akkompagnement af en pianospillers lifl ige toner.
Det har ogsi vakt opmrrksomhed, nir medlemmer af
selskabet har gjort unike fund. Jens Hammeken fandt et
panoramakamera gennem Den bl6 Avis, fremstillet af
Marthinus Petersen fra Hadsund. Senere pi 6ret
lykkedes det Niels R. Jensen, Claus Neble og Ture
lbsen at fi optaget en TV-fi|m, som blev udsendt i
'Landet Rundt', hvor panoramakameraet spillede
hovedrollen, Hadsund Egnsmuseum skaffede senere
skonomiske midler til at erhverve apparatet.
Medlemstal: 198. Omsretning: kr. 39.801,55.

1986
G.O. Svane fremstillede hele tre gange 250 originale s/h
fotografier til indklrebning i Objektiv: Lammefrelleden,
Lucie Mslle og Gammel Torv kunne beundres i en
usrdvanlig flot kvalitet.
Medlemstal: 2 I 8. Omsretn ing:. 48.206,40.

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

Lercbech Sorensen og Claus Neble overrekker dels
Private Elfelt breve samt hans kuffert til Flemming
Berendt.

1988
Bent Nicolajsen blev cand.phil. fra Alborg Universitets
Center. Som eksamensopgave havde han valgt et stykke
dansk fotohistorie. 'Hos fotografen i Aalborg 1843-1900
- fotografiens socialhistorie'. Skriftet var en guldgrube
af fotohistoriske oplysn inger.
Medlemstal: 301. Omsrtning: kr. 78.217,52.

1989
Den 26. oktober fejrede engrosfirmaet lleinrich &
Poulsen 100-irs jubilrum hvortil redaktoren havde
fremstillet et lille skrift om firmaets historie.
Medlemstal: 336. Omsretning. kr.
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1990
'Fotomekanisk Museum' blev den 2. juni en realitet for
Arne Reimann. Omkring 50 medlemmer af DFS msdte
frem og gratulerede. Niels R. Jensen havde fremstillet et
panoramabillede af Nyhavn som en gave fra Dansk
Fotohistorisk Selskab. Nu havde ogsi Kobenhavn flet
et fotomuseum.
Medlemstal: 347. Omscetning: kr. I I 1.914'84.

t99r
Det begyndte med en telefonopringning til redaktoren
og endte med afhentning af ca. 150 glasplader (l3xl8
cm) optaget af kanonfotograf Kaj Bergstein Nielsen i
perioden I 9 I 4-1 950. Kort sagl: kulturhistoriske billeder
af ydmyge arbejderhjem i Ksbenhavns nordvestkvarter.
Et kig ind i fortiden uden sidestykke. Fsrst skulle
pladerne renses for to centimeters kulstov, derefter
fremskaffe okonomiske midler til indkob af papir og
kemi. Manden der tilbsd at gi i morkekammeret con
amore var Cote Cuculiza i Hadsund. Efter at have
fremstillet kontaktkopier af alle plader, blev der udvalgt
ca. 90 billeder som blev fremstillet i formatet 50 x 60
cm. Det hele endte i udstill ingen 'En flittig mand' pi
Arbejdermuseet i Ksbenhavn. Danmarks Fotomuseum,
som havde modtaget pladerne som 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
temanummer med titlen'Kanonfotografen'.
DFS fik af Dansk Sprognrevn godkendt ordet:
FOTOGRAFIKA i stedet for det engelske ord
'fotografica'.

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

1992
Aksel Gram Moller fra Alsgirde 'botaniserede' i en
opstillet container. Her fandt han 84 glasplader, som
autor flere 6r senere, kunne konstatere var optagelser af
produktion og arbejdsgangen hos lllustreret Familie
Journal foretaget i 1879. Samtlige plader blev
affotograferet, hvorefter Dansk Fotohistorisk Selskab

overgav et hold billeder til Det kgl. Bibliotek og Grafisk
Museum i Odense, som pitog sig at tekste billederne.
Samlingen er den storste i verden, som skildrer den
grafiske produktion pi et si tidligt tidspunkt.
Medlemstal: 364. Omsrtning: kr. 114.906'88.

1993
Copenhagen Visual inviterede Danmarks Fotomuseum

og Dansk Fotohistorisk Selskab til at etablere en

udstilling i kulturcentret 'Sukkertoppen'. Foruden en

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 Fersling kunne i 1993 fejre sit 10-6rs jubilreum
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med registrering af stereoskopiske billeder. Det var
efterhf,nden blevet til ca. 6.000 billeder, milet i fsrste

omgang er 10.000 billeder. Ferslings arbejde er et godt

eksempel pi en engageret indsats pi et konkret omride.
Efter Erik Ferslings dod blev arbejdet med registranten
viderefsrt af Peter Randlov.
Medlemstal: 389. Omsetning: kr. 107.079'07.

Hans Bonnesen og frue (AgIQ skrznker en 'Nellerod'

stereoskopbetragter til Arne Reimann - Foto Mekanisk
Museum.

F. Berendt & Niels R. Jensen afleverer temanummeret
' K an o nfo t ogr afen' t il A r b ej de r m us e e t s u ds t i I I i n gs I e de r

Annelise Valsted.

Peter Elfelts panoramabillede af Kgs. Nytorv



Anvisningssalgslisten til torsda g d. 7 .12.2000
AnvisningssalgseffeKerne salges som beset, og Dansk Fotohistorisk Selskab pitager sig intet ansvar for eventuelle fejl og mangler
og den anfsfte tilstandsbetegnelse. Kober og salger erlagger hver 12,5o/o til D.F.S. Der afregnes kontant pd stedet med sivel kober
som salger. Kredit gives kun ti l  medlemmer, der ikke er t i l  stede ved anvisningssalget. Ved kommissionsksb vil effekterne blive sendt
pr. postopkravning. Den, der afgiver bud for trediemand hafter for buddet. Medlemmer kan indsende bud pr. telefon eller skrift l igt t i l

Niels R. Jense s Alle 33A,2900 Ttf.39620962

Nr. Beskrivelse Stand Limit H.slac
1 Prado 250 med 15 cm. Obi. + mikroforsats med 25 mm. 2.8 Summar B
2 Retina la (ca. 1954 med oriqinal qul karton oo B{aske
3 Agfa lsolette 1938 med bakelit top, 4,5x6 og 6x6, B{aske B
4 Kodak Retinette lB, som nyt, lysmAler OK, B-taske A
5 Belfoca Junior, 6x6 og 6x9 BC
6 Rowi kamerastativ med suoekopper til autoforrude A
7 Konica Auto-S, lvsmAler OK, B-taske AB
8 Sigv. Werner, 2 boger, De Fynske Aer + Sonderivlland + postk.albunBC
9 Leica Fotografie - 12 Argange i bind. 1952-58 os 1968-71 B
1 0 UHER b6ndoptager i ladertaske velegnet til svnc. Af dias os smalfilnAB
1 1 Stanhope, li l le pibe (billede utydeligt) 100. -
1 2 Messngobiektiv, Hermagis (Paris) BC
1 3 Messngobjektiv uden navn BC
1 4 Stort objektiv, C.P. Goerz, Dogmar 4,51210 c
1 5 Stort reproobiektiv uden navn, ca. 300 mm. AB
1 6 Leitz Prado 150 AB
1 7 Leitz lommeproiektor med Elmaron 2,8/85 A 200.-
1 8 Leitz Pradovit R med Colorplan 2,5190 AB 500.-
1 9 Olvmpus Pen F, halvformatspeilrefleks til endoskopfotoqraferinq B
20 Forstarrelsesapparat Opemus 5 med El-Nikkor 4/50 B
21 Kasse med gamle 4x4 stereobilleder og stereobetragtere
22 Agfa Color Magnolar forstorrelsesopti k 4,51 1 05 B
23 Leitz Pradolux med Elmaron 2,8l1OO (manuel proiektor) A
24 Osram SLV 1000 studio fotolampe med normal/dagslvsforsats + statirAB
25 Canon Demi EE28 AB
26 Gammelt dagslvskopierinosapparat 4,5X6 cm. til 13x18 cm BC
27 Viewmaster proiektor med billedhiul (mono), top manoler ellers OK
28 Retinette med Reomar 3,5 oo Btaske B
29 Zeiss lkon Contina 3,5 B
30 Asfa Karat 4,5 B
31 Zeiss lkon Colora 2,8 oo Btaske B
32 Kodak klapkamera 6x9 B
33 Ukendt klapkamera 6x6 B
34 Pentax obiektiv 28-80 SMC A
35 Agfa Karat 36 med Xenon 2/50 B
36 Minox 35 EL (defekt)
37 Leitz Kopier-Apparat Eldia A
38 Voiqtldnder vinkelsaoer 355/45 A
39 Contessa Nettel 6x9 klapkamera A
40 Klapkamera 9x12 med rammesoger
41 Steinheil 4.51135 AB
42 Kodak Auto Brownie 6x9 med griffel B
43 Obiektiv Emil Busch Telar 340mm. B
44 Minolta 16 Mini 3.5125 B
45 Kodak klapkamera9xl2 B
46 Aqfa Billv Record 6x9 + Sixtomat lvsmSler B
47 Japansk kikkert, Cora zoom 8-12x 35 med taske A
48 Fafix bakelit diasproiektor 24x36 A
49 Stavflash Braun Hobby med taske (ei original) virker B



Anvis n i ngssal gs I isten ti I torsda g d. 7 .12.2000
Anvisningssalgseffekterne salges som beset, og Dansk Fotohistorisk Selskab pAtager sig intet ansvar for eventuelle fejl og mangler
og den anforte tilstandsbetegnelse. Kober og salger erleegger hver 12,5o/o til D.F.S. Der afregnes kontant pA stedet med sAvel ksber
som salger. Kredit gives kun til medlemmer, der ikke er til stede ved anvisningssalget. Ved kommissionskob vil effekterne blive sendt
pr. postopkravning. Den, der afgiver bud for trediemand hafter for buddet. Medlemmer kan indsende bud pr. telefon eller skriftligt til

ederen: Niels R. Jensen. Alle 33A.2900 T1f.39620962

indbundne Foto oq Smalfilm 1972 - 1975
Mikroma ll. med filmkassetter og B{aske

Zeiss lkon Contina med Panthar 2.8145
Polaroid SX 70 med B-taske

i  ramme, revne iglas
Adox 6x6 med Adoxar 6.3175
Zeiss f kon Contaflex med Tessar 2,8145 og Btaske
Rodenstock teaterkikkert "Eldis" med skindetui
Samoca 35
lca Halloh 9x12
Praktica MTL 50
Zeiss Contessamat
Zeiss Contina 526124
Leitz Pradix med Elmaron
Bolex Refleks Zoom P1 Pancinor
Polaroid lm autofocus/flah
Zeiss Nettar 51512
Zeiss Contessa 533124
Retinette lB
Voi Vito B
Lot med diverse
Lot med diverse

Rolleiflex med kassetter oo aske
Rolleicord Va kit for 16 24 exo. i aske
2 balse for Exakta
Lot med diverse Rollei filtre
Rollei Strobomatic stavflash med skinne

itz aldre model
Lot med diverse blitz



trld.

o l o
E I F
o l -
E l o

ou
o
E
ul
o
e
-o
EL
o
I
e6!
ol
ec)
EI
EI
r!
T'

.s

o
.E
an
E')
E
U'
o
E ,
E
cp,
c



G
a
r

c
I

a
$

c 0
o \ ,s

q
o o c o

h
( e{ (l { }

a t i a
N f

{{ o I 0
N €

a I o e
o 8i

I

)
o o\

0
J

0
o

n.r
n

o
is

I BI a
!)

=
E

a
o

c
c

I ) tr o i.) i.)

o
I
o

I
o
otr

o
Io
o-

z
f<
o

Y

tl-

o
o
q)

:
E
o,
X(o
o
o

o
x(o

E
J

x
o

!
tr

(9

@

o

lr
o

j

UJ
o
o
E
o
J

X

d
E
N

.g
x
o
o
F
;
E

o-
E
oo

E
o
o

o
f

z
x
o

Y

o

o
E
f,

E

L

o
=
o
a
r.Q
v
o
o
o
q

=

o)

o

o.
o
o
o

E
o
o
o
E
6oo
E
6

.s
o
o
o

I
o

o
=
o
U'
o

J

o
ll-

d
!
J<

;

o
E
o
o
o

o
.E

E
o
o
E
o

J
o
-g
x
o
X(o

o
f

E
o
o
o
o
o
l<
o
o
$
o
a

o
o
o
.E

r
=
(o
|r)

=
o

T

oo

6
'c
o

E
.9

d!

.9
o
o

o

o

E
E
l!

c.,1

z
J

!

Y

o
o
E
o

J

o:
o)
X(o
6
o
z
o
o
o
o

o

-E
@

o
J()
(L

oz
J
o
o
o
Y

o
o
os
ts

x

o
o

;
tr)
c
o
E
c
uJ

o
q
o
o
:
o
v
o

q)
E
E
-o)
=
o
o
0)
E
o
o
N
x
o)

o
E
c
uJ

|r)
X

g

o
q

o
o
D
'c
o

.o
E
o

o
o
E
u
c

II

u

c
j
c

(f)

o
z
c!
r):

o
E
.;
o
o
c

5
E

I

.2
J

b

c
a
o
o
E
:
o
o
u
c
o'c
c

o
qt
-o

o
_o
o
E
o

J

L

o

o

E
-g
(D
q
o'6

\

=
I
E=
q

.9
o

N
@
(L

'=
E
f,

lJ.r

a

E=
j

o

o
E
o

I

o
o
o
E
o()

I

o
|r)

ig

o
o
E
o
E
:
a

Y

F
co
o

-g

o
tl
o
c

o
I
q

E

:0
:
o
N
. I
</2

.g

;

o
c
!
u
I

C
!c
Y

o
I
o
0)

o
J

o

F
co
;
x

@

;
rr)
o
o

o
o

c' ,
o)
o
c
E
c\|
s
E
o
E
o
o(')
. ;
.z
I
o

o
-g
o

L

L

6
3-

s
o
o

i)

F
.E
o
a
E

o
o
q

@
c\l
co
(\t
o
.9
6
o

@
c\
o
c.i
o
E
.9
@

o
|r)
(f)

c
o
o
q

J
O
o
a

t

I
I
I
I
I
l
I
l..
l s

l.rr"
l l
lo
l o
l c
l o
I O

ro
(f)

@.
c{

o

!
o

X()
('
c
o
o()

F
c)

|f)

o_

d

;
o
E
o

o
c
p

oa
&
x
i
2

(

t;
lr
F
N
t -
I I

t...

r[$I

j
i

q
J

\{cr

z D
o tr)

n
tn

if rt)
ro

F-
lr) rn rC (o c!

@
(')
(o \t(c tr)

@ (c t)
o I r.' N

\ I s
N

T t
@

N l=
l cc I I I l cc

l-
l o

I q
t t

o
=
z
t
ITJ
I

o
o
o
c!
o

!-

d
ct,
(!
E'

s

o
.9,
o
-9
(E
a
o
E l.s
tr
.9,
tr



Wmba 't1.1

I  i ' " '  . . . . . . '

Erik Fersling arbejder med sin registrant og danske.

stereoskopbilleder.

Museumslder Siglied Lavstad modtagcr gaverne fra
D ans k F ot ohis t or is k Sels kab.

Danmarks Folomuseums nye leder
Meldgdrd.

Bjarne

1994
Danmarks Fotomuseum fejrede sit l0-ars jubilreum -

samtidig gik museets leder pi pension. Museet rnodtog
tre litografier: henholdsvis af Chr.VIII, H.C. Orsted og
en ukendt mandsperson.Till ige ovelrakte Tune Laug en
personlig gave: et fotografisk menukort fra 1885. Sver'-
Olov Sundin fra Osby overrakte en kopi a'
'Photographisk Haandbog'af C. Pi l l  f ra 1861. Desuden
modtog Sigfred Lsvstad en personlig gave fra
medlemmerne af DFS.
Frederiksberg Loppemarked er vi mange der kender -

her kom ogsi Vagn W. Ssrensen altid spejdende efter
sjreldne fotografier og albums. Heldet var med ham den
dag, han fik oje pi et smukt farverigt album fremstillet i
Japan omkring 1880'erne. De 50 smi hindkolorerede
billeder (9x12 cm) var optaget af Kusakabe Kimbei.
Som fotograf i shogunens lukkede land var motivvalget
ganske enkelt, nemlig de hindvrerksdrivendes
arbejdsform, med udstill ing af tidens produkter. En del
af billederne blev vist i Objektiv, samtidig blev der
fremstillet en diaserie. Albummet blev senere aflrrendet
til Det kgl. Bibliotek.
Medlemstal: 398. Omsetning: kr. 92.000'00.

1995
Lars Sch<inberg-Hemme have nreppe afsluttet sin 'saga'

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 Resdahl Jensen fik et af sine
panoramabilleder udstillet, denne gang
Charlottenborg-udst i l l ingen'Den oversete
Ksbenhavn.
Medlemstal: 396. Omsretning: kr. 94.010,00.

1,,.r/.//"-

flotte
pn

by' i

4."

i,ry

Den kongelige familie pa Bernstorff Slot i 1899.
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Jan Klinksgaard og

formidlingssalg.

storste ro o8

rilbageholrlenhed ved loppe & anvisningssalgenes

begtndelse.

1999
Renovering af gamle kameraer volder mange
besvrrligheder for 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 ogs6 har lyst til at
undervise og skrive om de muligheder der er for selv at
kunne bruge "hammer & mejsel". Vi glreder os til
yderligere artikler fra hans kyndige hind.
Medlemstal: 388. Omsrtning: kr. I10,900,00.

2000
Medlemstal: Vest for Storebrelt: 128

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

Alle arrangementer og deltagende medlemmer er ikke
nrevnt.

Auktion - anvisningssalg:
Det krere'barn' har haft mange betegnelser aflrengig af
stsrrelse og '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.
Provenuet af disse anvisningssalg har stottet okonomien
kraftigt og dermed gjort det muligt at fremstille vort
tidsskrift Objektiv. Billedkavalkaden er et tilfeldigt
udvalg af denne store fornojelse i vort selskabs sociale
sammenkomster.

En samler lader ikke meget gd sine 'nese'forbi.

Fl. Anholm afvikler her
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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!

Der arbejdes iherdigt med afvikling
anvisningssalgene. IJdrdbning, hammerslag
afregning udfores med starste omhu og glade!
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F lemm ing A nhol m forte lle r foto histor i eFotohandler Jargen Gregersens foto-historier
ikke kedelige at lytte til!

Larer, forfatter og bromolieeksperten Orklf Jargensen

fremviser egne billeder.

Peter Haagen beretter om sin
Egnsmuseet i Hadsund.
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Niels R. Jensen midt i en tehtisk udrednirrg.

Foredragsaftener:
148 fremragende dygtige foredragsholdere har
underholdt selskabets medlemmer den 3. torsdag i
s&sonen. Det er heldigvis ogsi lykkedes at invitere
mange sprendende personligheder udefra, som dermed
har tilfsrt os stor viden, men iklie mindst kontakter til
den store verden udenfor DFS.

Jens Hammekenforteller om sit ltv med Retina!

visitkortsamling
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Jan Klinksgaard og
inviterede i 1984 til
medlemmer.

Al/ied Kobke (Studie 66)
itbent hus for interesserede

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

N

Flemming Berendt beretter om Marthinus
Petersen.

Kell Christensen med sit
atelierkamera.

hjemmebyggede

Flemming Berendt
eksemplar af det
Grundnig-fotografi til
Frederiksborg Museet.

overcekker el
hidtil ukendte
Tove Thage fra

P o I it ifot o gr afer ing er o gs d s pez nde nde.
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Et Voigtlcinderkamera, hvor det ene objektiv kan

Sigfred Lsvstad forteller om sin hobby - al

videreudbygge og gore de gamle kameraer brugbare'
drejes sd detfungerer som monokamera.

c entrallukker som spalte lukker. Her t ilpas s et

Voigtlrinder tropekamera udstyret med sdvel

Polaroid bagstykke og pttsat Leitz universalsoger.



Bkskursioner:
1977
Selskabets fsrste ekskursion fandt sted i januar mined,
hvor man besogte Det kgl. Biblioteks Kort- og
Billedafdeling, hvor Hans Berggreen var cicerone.

1981
Det varede ikke mange fu fsr en del medlemmer ytrede

onske om at foretage ekskursioner til andre medlemmer
eller fotomuseer i ind- og udland. Den fsrste tur gik til
Norge, hvor l7 medlemrner i oktober drog til Horten for
at se Leif Preus Fototnuseum. En oplevelse over al
forventning.

1983
Selskabet bad ph en enestiende ekskursion til Berlin,
hvor 12 deltagere overvrrede et historisk foredrag af
Fr. W. Riithinger - et besog hos storsamleren Werner
Umstiitter - intet aje var tsrt! Vi fik samtidig besogt
DDR, hvor et enkelt medlem ufrivill igt blev 'bevrrtet'

med dn overnatning! Aret bsd pi endnu pi en
ekskursion, den gik til Store Heddinge for at se Alex
Steinbachs samling af fotografika.

1984
Nu var tiden moden til at se det gamle fotografiske
atelier i 'Den gamle By'. Det var ogsi iret hvor Jorgen
Cregersen i samarbejde med Kodak arrangerede en
fr l lestur t i l  D.F. for kr.  47.00.

1987
Hele to ekskursioner stod pi programmet - den fsrste
gik til Malms's 'Tekniska Museet's' fotohistoriske
samling, som dog er af beskeden storrelse, men
heldigvis fik de mange teknisk interesserede stor glede

af museet's Science Center, populert kaldet
'Kundskabstivoli ', Triwaldsamlingen', som bestir af
godt 300 videnskabelige instrumenter fra det 1700

Arhundrede. Den anden gik til Det kgl. Bibliotek, her
fortalte Hans Berggreen om billedsamlingens historie
og fremviste fotografier fra husets gemmer bl.a. 'The

Pencil of Nature'. De godt 20 fremmsdte fik deres
bi I ledhunger ti lfredssti l let.

1989
Blev vi inviteret til 6bent hus pi Konservatorskolens
Grafiske Linie, hvor Mogens Koch og Jesper Johnsen
fortalte om skolens opbygning og arbejde.

1990
En velkommen invitation farte os til Holografisk
Laboratorium p6 Danmarks Tekniske Hojskole, hvor
civilingenior Erik Dalsgird fremviste og demonstrede
denne speciele teknik.
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I(erner Umstdtter beundrer Niels R. Jensens
p anor am ab il lede af Ny havn.

Annq Biber, Malmo Tekniske Museum takkes
af Flemming Berendt Jbr en oplevelsesrig
dog

Atelieret i Den Gamle BY i Arhus.



1992
Pi en flot sommerdag lardag den 9. maj gik turen til
Sors Akademi, hvor vi var inviteret til at opleve
videnskabsmanden A.W. Hauch's instrumentsamling:
'Det Physiske Cabinet' fra 1700-tallet, men ogsi et
camera obscura samt nogle enkelte stereoskopiske
daguerreotypier.

1994
I anledning af Jens Poul Andersen's 150-irs dag indbod
Helsinge Lokalhistoriske Arkiv og Uge-Posten i
Helsinge til ekskursion til Nellersdmandens' hus i
Nellerod, hvor der blev opsat en mindeplade pi huset.

1997
Atter gik turen til udlandet, denne gang til Osby &
Olofstr<im. Sven-Olov Sundin fremviste Fotomuseet i
Osby og beskrev sin samling med stor ekspertise.
Samme dag var der for forste gang etableret et stort
loppemarked af Nils-Harald Ottosson i Olofstr<im.

1998
Nationalmuseets bevaringsafdeling i Brede fik besog af
28 medlemmer ved en ekskursion til stedet. Jesper
Johnsen og Karen Brynjolf orienterede om
mulighederne for at beskytte og bevare de gamle sager.
Flemming Berendt overrakte en samling faglige
kemiboger fra afdade kemiingenior Hans F. Nissens bo,
formidlet af Leif Germann Jensen.

1999
Bod pi en ekskursion til Det Danske Filminstituts
Filmarkiv i Bagsvrerd, hvor vi fik forevist de
bedrovelige tilstande store dele af den danske filmskat
befinder sig i. Heldigvis er der nu kommet penge pi
bordet, og med Jesper Stub Johnsen som daglig leder er
der hib forude.

2000
Vi havde to ekskursioner den ene gik til 'Det Nationale
Fotomuseum' og 'Biblioteks Kort- og Billedafdeling'
som blev indviet den 15. september 1999, Bjorn
Ochsners drsm var blevet virkelighed. Beoget i den
'Den sorte Diamant' var den 13. Januar, hvor de
fremmsdte snskede afclelingen al held og lykke
fremover.

Objektiv & temanumrene:
1978
Dansk Fotohistorisk Selskab fik sit fsrste tidsskrift pi
hele 5 sider, skrevet redigeret, trykt, pakket og udsendt
af Flemming Anholm. Hovedartiklen var skrevet af
Torben Lind, som berettede om sine mange
rejseoplevelser i udlandet samt om fotografiets
fremkomst iDanmark i 1839.
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1981
Redaktsr Flemming Anholm snskede at trekke sig
tilbage fra posten. Flemming Berendt tilbsd sin
assistance som redaktor. som skrevet stir: "F.8.'s
argumentation -for et bredere samarbejde med
provinsen, iser Provinsen, samt aktiviteter udover vore
grenser, vakte megen begejstring". Hermed var
startskuddet givet til en udvikling som vi alle fik andel
i. Mag.art. Bjorn Ochsner fra Det kgl. Bibliotek var den
forste som ststtede de nye initiativer, bl.a. ved at holde
et bhndende foredrag i selskabet om muligheder for at
dyrke fotohistorie af amatsrer pA et seriost plan i
samarbejde med de faguddannede. Det blev hurtigt
muligt at fremstille et Objektiv pi 32 sider.

Flemming Berendt og Sig/red Lovstad har netop .fdel
skruet detfine skilt op.

Sven-Olov Sundin viser sit /lotte museum fiem
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Nils-Harald Ottosson pd loppemarkedet i Olofstrom.



1982
Hvervningen af nye medlemmer tog for alvor fart. Det
skulle vise sig at interessen for dansk- og udenlandsk
fotohistorie var storre end vi drsmte om. Det er helt
klart at overvegten 16 i interessen for 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
lykkedes i vore nabolande.

1987
I 3 numre af Objektiv i 1987 blev fotografiets opfinder
Daguerre beskrevet, anskuet og hyldet efter alle
kunstens regler. For forste gang kunne vi opleve
farvesider i vort tidsskrift i hele to numre. Redaktionens
beslutning om at fremstille et temanummer i 1987
omhandlende stereoskopiens historie satte en del
rnedlemmer og institutioner i sving med indsamling af
billeder, udstvr og matematiske beregninger.
Operationen lykkedes og alle si 'dobbelt' i flere
mineder. Det endte med, at vi fik mulighed for at
deltage i en specialudstill ing i 'H.C. Andersen Slottet'
pi Ridhuspladsen i forbindelse med en
holografiudstill ing arrangeret af New Dimensions,
Laser Systems A/S ved Teit Ritzau.

1989
Det var 6ret hvor en helt usrdvanlig hendelse skulle
finde sted. Man leder efter det ene og finder det andet.
Mag.art. Ida Haugsted sogte efter en tegning af
Nationalmuseets fsrste direktsr - endte i dronning
Margrethe's private arkiv, hvor der dukkede et bundt
breve op, som handlede om perioden omkring 1839. En
korrespondance mellem prins Christian (Chr. Vlll) og
generalkrigskommisser Tuxen Falbe. Brevene handlede
om hvorledes fotografiet kom til Danmark. En tilfreldig
bemerkning til Mogens Koch pA Konservatorskolen
fsrte til at redaktsren satte sig i forbindelse med lda
Haugsted. Resultatet bliver temanummeret'Lysets
Spor': DFS havde gjort et kup af de helt store. Det skete
netop i 150-6ret for fotografiets opfindelse og blev
indledningen til festligholdelsen af 'Daguerre-6ret'.

Objektiv blev godkendt som et kulturelt tidsskrift af
Kulturministeriet med et tilskud pi kr. 10.000 pr.6r.

1991
Som tidligere beskrevet blev fundet af kanonfotograf
Bernstein Nielsens 150 glasplader til et omfattende
temanummer med titlen: 'Kanonfotografen'. En
beretning om instant-kameraets og kanonfotografens
brogede udviklingshistorie. Fi Ar senere blev id6en
overtaget af Fotomuseet i Antwerpen. Afsnittet om
Bosco-fotoautomaten medforte tillige, at Birna Kleivans
bog om 'Fotoautomatens historie' bogen vil blive
udgivet i foriret 2001. 
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1992
Panoramafotograferingens lange historie beskrevet pi
68 sider, med tilhsrende billeder. Niels Resdahl Jensen
stod for 6rets temanummer og enkelte optagelser,
gengivet pi folde-ud sider. Det historiske blev varetaget
af redaktsren - herudover havde 22 enkeltpersoner og 6
institutioner bidraget med tekst og billeder.

1993
Objektivs redaktion havde i irevis arbejdet pL at
prresentere et temanummer med titlen 'Amatsr-

Fotografen 1839-1970'. Det store puslespil var
efterhinden kommet pi plads i 1993 - det hidtil storste
skrift pi 135 sider si dagens lys.

1994
Temanummeret om kamerabyggeren 'Jens Poul
Andersen 1844-1935'af Sigfred Lsvstad var beskrevet
kyndigt, med mange fine detaljer. Ved hjrelp af
forskellige 'pengetanke' blev billederne af de smukke
mahognikameraer vist i farver - et flot hojdepunkt.

1995
Var 100- aret for filmens begyndelse. Fotohistorisk
Selskab fejrede begivenheden med et temanummer
'Kinematografi ens udviklingshistorie og fi lmens fsdsel'.
Endnu engang skulle det vise sig at mange af vore
medlemmer og institutioner var i besiddelse af billeder
og dokumenter som hojnede historiens kvalitet.

1996
Som srdvanlig afsluttedes iret med et temanummer.
Denne gang var titlen 'Kjobenhavn - dengang' i
anledning af Kulturiret. Prospektfotografens ikke
ubetydelige opgave, at fastholde ksbenhavnske motiver,
en hovedstad som i det forrige irhundrede var under
rivende udvikling. Den fremragende billedgengivelse
var takket vrere John Philipps indsats. Mere end 15
medlemmer bidrog med mange usedvanlige fotografier,
som redaktsren med let hind kunne anbringe i sin
historie om disse brave fotografers optagelser.

Flemming Berendt, Sigfred Lovstad g Niels R. Jensen i

gang med JPA temanummeret.
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Dansk Fotohistorisk Selskab

AMATOR-FOTOGRAFEN

1859.1970
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Kinematografi ens udviklingshistorie
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Portret af en samler ...

Dansk Fotohistorisk Selskab

1997
'Portret af en samler...'. Var titlen som omhandlede
Kurt Petersen's liv med kinoudstyr fra gulv til loft - og
endte med fundet af en "pose penge" og dermed
bevaring af samlingen pa Det Danske Filmmuseum.
Den 2. juni blev Kurt Petersen hyldet pi Nordisk Films

"gamle scenerr, formanden Andreas Trier Msrch gjorde
Kurt Petersen til rresmedlem af selskabet. I forbindelse
med Filmhusets indvielse blev samlingen udstillet i
Vognmagergade. DFS fik Nordisk Film, Det Danske
Filmmuseum og Filmproducenternes Forening til ststte
det kostbare projekt, at fremstille et temanummer med
si mange farvebilleder. Det lykkedes, og eventy*ret fik
en forelobig ende, Inen der mangler stadig en
permanent udsti I I ingsmul i ghed.

1998
Arets perle blev udsendelsen af temanummeret om
'Voigtl?inder', hvis primus motor var Gunni Jorgensen
med redaktsren som historisk skribent. Temanumnleret
blev modtaget med stor begejstring ikke blot i
Danmark, men ogsi i Tyskland, England og Canada.
Det er redaktionens hib at andre medlemmer vil tage
handsken op og melde sig pfl banikaderne.

1999
Temanummer'Lysavlede fuldtegninger' - en afhandling
skrevet af Marie-Louise Berner om fotografiets
fremkomst i Danmark blev publiceret til stor glrede for
de mere historisk interesserede.

(orFtetrEtrsE-38\Z

Dansk Fotohistorisk Selskab
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Redqktsren under arbejde med et temanummer.

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

Flemming Berendt's portretfotografi af den
over 90-drge Norka Hansen.

Udstillingen 'Solens Kunst' pd Danmarks
Tekniske Museum.

Samarbejde med museer:
1977
Selskabet havde for fsrste gang besog af Sigfred
Lovstad, der fortalte om sin store samling kameraer og
drsmmen om at skabe et museum i Herning. Desuden
blev medlemmerne orienteret om Preus Fotomuseum i
Horten - kimen var lagt til et besoge museet.

1984
Danmarks Fotomuseum i Herning blev indviet. Dansk
Fotohistorisk Selskab's gave var en kopi af Louis
Daguerre kamera fra 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
Jens Peter Hansen (Norka) optaget af F.B.

t987
Den l. juli var dagen hvor Danmarks Fotomuseum
kunne presentere en udvidelse af museet bl.a. med et
panoramafotografi 360 grader 12 meter langt af
Kobenhavn, optaget fra Helligindskirkens spir af Niels
ResdahlJensen - en gave fra Kodak/ H-Color i Arhus.

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

1996
Den 3. juni ibnede en lille fotoudstilling i biblioteket pi
H.C. Andersen Museet i Odense med titlen
'Amatsrfotogtafen Israel Berendt Melchior' og hans
stereoskopoptagelser af eventyrdigteren. Desuden vistes
de sikaldte 'Taagebilleder' forevist pi digterens 70-6rs
dag, som li upaagtet i museets arkiv og 'genfundet' af
Flemming Berendt.
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Vore reresmedlemmer

Ft. Anholm & Biorn Ochsner i988

,if,resmedlemmer:
Folgende medlemmer har udfsrt en serlig indsats pi det
fotohistoriske omride og indstillet af bestyrelsen til at
modtage tit len: eresmedlem.

r988
Flemming Anholm.
Bjorn Ochsner.

1990
S i gfred Lsvstad rresmedlem.

1995
John Philipp

1997
Kurt Petersen.

Congrartulations and bcst uishes to
Dansk Fotohistorisk Sclskab r.i,hicir is
celebratin-e its 25th Anniversary. The
publ icr t ion.  Objekt i t '  is  ut t i r lue.  ; .

Formrend:
Dansk Fotohistorisk Selskab har til dato hafl
formrend:

1975 - l98l  Torben Lind
l98l -  1986 Andreas Trier Msrch
1986 - 1994 Niels ResdahlJensen
1994 - 1995 Tune Laug
1995 - 1999 Andreas Trier Msrch
1999 - Svenn Huso

Niels R. Jensen og Sigfred Luvstad.

Andreas T. Msrch og Kurt Petersen pd Nordisk Film.
Bestyrelsen hylder John PhiliPP.

4l
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Bog & udstillingsomtale

Poul Malmkjrer: Asta - mennesket, myten og filmstjernen.
Format: 24,5x17,5.344 sider indbundet. lllustreret s/h og
farve. Forlag: Haase 2000. Pris: kr. 375,-. ISBN 87-559-
tt32-3.

Forfatteren og filmhistorikeren Poul Malmkjrer har efter
bl.a. to 6rs omfattende research i danske og 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 melodrama og
samspil med Poul Reumert som satte en formidabel og
succesrig proces i gang. Det blev i Tyskland hendes 72
film skabtes. Tiden mellem de to verdenkrige hungrede
pi drama, lidelse, kerlig og social indignation. "I hendes
ansigt lerte vi sd meget om livshunder og livsforlig"
skrev en bersmt digter. Bogen er f,,ldt med mange hidtil
ukendte fotografier - gengivet p6 fint glittet Art Silk
papir.

Magnum - Verden Nu
Fotografi 1989-1999

26. januar - 22. April. 2001
Poul Malmkjrr beskriver med storste omhu og
ekspertise hendes lange omtumlede og brogede liv. Udstill ingen Magnum - Our Turning World er skabt for
Bogens sterke side er de mange citater fra personlige at markere 50-Ars jubilreet for verdens mest
venner og kolleger hvorigennem forfatteren fir skabt et toneangivende og respekterede fotografiske
nuanceret billede af en stor filmkunster og menneske. organisation. Gruppen, der indeholder sA prominente
Selv har hun udtrykt siledes: "Det stod mig klart, at for medlemmer som Henri Cartier-Bresson og Eve Arnold,
virkelig at kunne fremstille et afgorende afsnit i en har valgt at vise en udstilling, som tager pulsen pA
dramatiskfilm, md man eje evnen til ganske at rykke sig verden i dag med udgangspunkt i emner og hrndelser,
los fra omgivelserne. Her nytter ingen kunnen, ingen som har optaget sflvel Magnum-gruppen - som
teknik, her gelder kun den absolutte begavelse til menneskeheden - gennem de seneste 10 ir; en periode
indlevelse...." hvor verden har gennemg6et kolosale forandringer.
De biografiske data, og omfattende registre er en ren udstillingen illustrerer tillige de store rendringer
guldgrube for videre studier. Arets julegave er indenfor dokumentar-fotografiet har undergflet i samme periode.
rakkevidde! Tidligere talte Magnum, sA at sige, med 6n stemme. Men

i daglviser g.upp"n, mange udtryksmider, hvor bredt et

Morten Thing: pornografiens historie i Danmark. Format: spekter den drekker, karakteriseret ved medlemmernes

22,5x15,5.256 sider hreftet. Illustreret s/h & farve. Forlag: forskelligartede, yderst personlige udtrk. Ironisk nok er
Aschehoug 1999. ISBN 87-l l-l1368-5. det denne forskel mellem traditionelle Magnum-

medlemmer - der syrres, fotografi er et journalistisk
Nir vi i vort samler- og fotohistoriske selskab giver os i middel til kommentering af sociale forhold - og de
kast med at'anmelde' pornografiens historie i Danmark moderne - der udelukkende betragter det som et
er det ikke kun fordi bogen er en fremragende kunstnerisk medium - der fornyer selve organisationen.
beskrivelse af tidens moralske og umoralske Pi denne mide indeholder denne monumentale visning -

stillingtagen til frenomenet. Det er ogsi fordi man kan med mere end 350 originale vrrker - sivel det klassiske
bruge Morten Things tekst til at analysere sine 'prene sort/hvide dokumentar-fotografi som de moderne idd-
fotografier' - hvem si end der var fotografen. baserede farvebilleder; sidsnrevnte reprrsenteret ved
Efterhinden som tiden gir dukker fortidens erotiske Martin Pans pi 6n gang skrremmende og 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. Verdenskrig af Henri Cartier-Bresson,
arkiver. Fra disse sivede billederne ud, 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 medlemmer og kontorer i
bifortjeneste. Peter Elfelts erotiske stereoskopbilleder, byerne Paris, London, Tokyo, New York.
solgt fra baglokalet i Ostergade, Mary Willumsen Jubileumsudstill ingen representerer intet mindre end
folsomme damebilleder o.s.v. o.s.v. er samlerobjekter Magnums globale holdning og kan siledes ses som en
som till ige krever skriftl ige analyser - her er Things bog test af klimaet her og nu og som en vision om verden i
et lenge savnet bidrag. En herlig sag. o begyndelsen af det nye irtusinde.
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((Pas nu paa-
nu tar jegfraHullet>
Om fotografiens forste hundre Ar i Norge

1 8 3 9-1940

RogerErlandsen fotohistorie er udkommet!

Vil blive omtalt i Objektivs nreste nummer.
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Et Konstmuseum af haj kvalitet Mus eumsfot ograf H ans P a I m bo.
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D e n ve ldis ponerede op he ngn i ng af de mangeartede fotografier var en nydelse.
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Den svenske 'Herregdrds-bulfet'var en kulinarisk drom

Det er meget betryggende at man nu kan cykle direkte til

Kina uden at blive sosyg, men det er sandelig ogsi

behageligt, at man hurtigt og bekvemt kan ni frem til

Ystad, en perle ved Osterssens bred. Det var precis

hvad 23 veloplagte medlemmer, nogle med fruer, gjorde

den 16. september i strSlende solskin' Vel ankommet til

torvet foran Konstmuseet blev man budt velkommen af

museumsfotograf Hans Palmbo som informerede om

dagens mange begivenheder. Inden den officielle 6bning

af udstill ingen 'Dansk l800tals fotografi' blev der tid til

at besoge det gamle gribrodrekloster. Museet havde i

anledning af 'Kulturbro 2000' flere udstill inger, bl.a. om

byens glorvrrdige fortid.
llsbetafdagen blev der ogsi tid til at slentre rundt i den

smukke by, hvor adelagte telefonbokse, cykelstativer og

brenke er en sireldenhed.

En festlig ekskursion
Da Ystad Konstmuseum bsd pn en rckke andre
rnaleriudstill inger i samme hus blev gesterne samlet pi

L Sal, hvor museumslederen bod velkommen, hvorefter

man, alt efter smag og behag kunne tage herlighederne i

ojesyn. Srerudstill ingen af dansk 1800-tals fotografi var

smukt disponeret - ophrngt kronologisk efter

fotografiens udviklingsperioder. Stemningen var meget

positiv og det var tydeligt, at selv om man frydede sig

over gensynet med de klassiske billeder, forblev de

udlinte fotografier fra medlemmer af DFS det brerende

element. Eftermiddagen afsluttedes med en 'Svensk

Herregirds Buffet' som langt overgik, hvad et sultent

menneske kan forlange - herligt, herligt. Tiden var ved

at rinde ud for endnu engang at krydse den smukke bro'

Tak til 'Ystad Konstmuseum' - tak til Hans Palmbo og de

venlige flickor. Vi ses igen! o

S :W, * l t i
$ :  i N
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'Samlerdillen'
Bevaring af fotografika:

Spej lreflekskameraer med centrallukker
2. del

Svend Frederiksen

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 spejlreflekskamera med centrallukker ender det
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 nresten altid snavsede lameller. Det giver
si stor friktionsmodstand, at styretapperne kan rives ud
af deres spor. 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
resultatet opgores siledes :

|  2  3 4

Los blendelamel x
Stov og skjolder i sogeren x
Spejlet noget medtaget
Lettere korrotion i prismets spejlbelregning
Skor og sprod laderbekledning. "Zeissbuler"
Hrmverker korer nresten ikke x
Slagmrrke i toppen

Karakterskalaen skal leses siledes:

I Kan afhjelpes fuldstrendigt
2 Kan ordnes tilfredsstillende.
3 Kan ikke endres, men har mindre betydning
4 Kan ikke aftrjalpes, apparatet mi opgives

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 umiddelbare tilstand pivirker kobelysten. Men
en adskillelse i det omfang, som blev gennemgiet i fsrste
del, ville afslsre stort set det samme antal skavanker pi
selv det flotteste, dyrt betalte apparat!
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Delene anbringes i den rekkefalge de aftnonteres.
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Bageste lukkerhalvdel med bkBnde.



Forreste lukkerhalvde I med lukkerlame I ler.

Sager med pentaprisme

Det rensede hus.

Man kan pA den mide centrere snitbilledfeltet perfekt.
Over matskiven sidder der to linser. Gedigne glaslinser;
ingen ridset plast her! At sikre et klart og stovfrit soger-
billede krever som regel mere end et forsog, men det er
umagen vrerd. Det hele holdes pA plads af tre tynde stil-
rammer over den sverste linse, som er en
dobbeltkonvekslinse. Den nederste er plankonveks, og
hviler pi en tynd ramffle. lmellem linserne er et hsiere
afstandsstykke.

Dirlig lrederbeklredning
En tidligere artikel anbefalede forskellige metoder til
renovering af bekledningen. Her skal blot tilfojes, at
Ret ina'er f ra denne periode har en elendig
bderbekhdning, si  der er brug for al le " f iduserne"
Pi det aktuelle eksemplar var der fremskreden iltning af
metallet under "hderet". Si ingen vej udenom: Det hele
skal af, fladerne renses og ny limning gennemfores. Det
er en god ide at rense tidligt i forlobet, sA man har et
rent apparat at arbejde med. Limningen kan forst
gennemfores efter, at frontpladen er monteret. Man skal
vere helt  s ikker pA rnekanikken, inden der l imes.

Frontenheden samles igen
Som pA al le andre Ret ina rnodel ler er fokusmekanikken
udfort i fsrste klasses materialer. Ingen
aluminiumssnekke her.  Den helt  selvstendige enhed
skal blot renses grundigt og forsynes med teflonfedt.
Den gAr derefter som elt drom og kan holde evigt. Det er
helt uden problemer at forene den med Compur
lukkeren igen, men husk at anbringe den l i l le kobl ing t i l
optrrkket forinden. Derefter anbringes lukker irrcl.
fokusering pi frontpladen. Lad bide lukker og
frontplade vere i  hvi lest i l l ing (udlost) ,  s i  volder hel ler
ikke dette problemer. Husk st i f t  og feder t i l  sync.
kontakten og de smA kugler i koblingen til optrekket.
De holdes pi  plads af I idt  fedt under samlingen. Afprov
enheden.
Derer ingen tviv l  om, at pA trods af al  mul ig omhu vi l

nogen miste de sm6 l ,5rnm kugler.  Men fortv iv l  ikke;
send mig en frankeret svarkuvert, sA senderjeg to nye!

Det afgorende ojebik
Nu skal den todelte aksel bringes i korrekt indgreb med
frontpladeenheden, medens denne monteres pA
kamerahuset. Der er tre kamme pi akslen. De to kamme
pi den bageste del sorger for spejlets og klappens
bevegelser. Den forreste lAser spejlet, og skal desuden
overfsre optrrkket til frontenheden gennem et li l le
tandhjul. En medbringer med pinolskrue overfsrer
kraften fra den bageste til den forreste akseldel.
pinolskruen kanjusteres gennem et hul i kamerahuset og
den spiller desuden en rolle under det forestiende
arbejde med at bringe delene i korrekt indgreb.

&
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Bagklappen renset
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25mm

Pd denne fikse mdde kan
specialnogle til gevindringen
bruddebolt.

man fremstille en
af en skive til en

Nir lukkeren sprendes, drejes akslen med uret (set fra
kameraets bagside). Gor dig fortrolig med funktionen
inden du samler delene. Den drivende, dobbelte
tandstang er ikke si vigtig i fsrste omgang.
Lad lukker og kamaksel sti i hvilestill ing (udlost)'
pinolskruen kan ses gennem hullet i huset.
medbringeren skal vrere i kontakt med akslens forreste
del. Srt frontpladen pi plads og bring tandhjulene i
indgreb, men drej samtidig lukkerens tandkrans to

trnder med uret for at samle op pi det "slup", der er i
mekanismen. interlock-tappen skal si vrere ca. 4mm fra
sin liseflade. Forbindelsen til 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 armen gir retur.
Hvis spejlet liser, men ikke lukkeren, mi frontenheden
lssnes igen, og indgrebet rendres. Hvis hverken spejl

eller lukker liser, eller hvis optrreksarmen ikke gir

retur, er det den dobbelte tandstang, som skal have
pndret indgreb. Den er nem at komme til, si det er der
sjeldent problemer med.
Men det er ikke nok; kontroller ogsi, at spejl og klap

Tand kransens s/i / / ing ved indVret

kommer helt op i hvilestill ingen, si de ikke skygger
under eksponeringen.
Den dobbelte tandstang er hirdt belastet. Derfor stottes
den af hele to sm6 ruller, og holdes nede af to plader,

hvoraf den ene samtidig tjener som oje til brereremmen'
Kontroller, at spillerummet er sA lil le som rnuligt,

samtidig med, at delene bevreger sig let.

Resten er rutinearbejde
Tilbage er at srtte sogeren og 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

tandbsrste og skyl efter. Flottere kan det ikke blive, men

sorg for at gennemtorre metallet bagefter. Helst med

trykluft, siden hirtsrrer. Er der buler, skal de forsigtig

bankes ud. Leg altid papir imellem, si kan mange buler

rettes ud med godt resultat. Brug dorne af messing eller

aluminium pi svrrt tilgrengelige steder.
Lad lrederet vente indtil du har gennemprovet alle

apparatets funktion. Forste nir du er helt sikker p6, at alt

fungerer korrekt, rundes arbejdet af med limning af

lrederbeklredningen. o

/n/er locka,rn

laa4 /7.ans
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Verdens fsrste helmetalkamera
- en replika

Ake Hultman

Konstruktionen og en fremstilling af
Voigtliinders helmetalkamera som kopi
begyndte efter at have lrest
temanummeret i 1998 om firmaets
Voigtliinders historie. Men at bygge en
sidan replika er egentlig en lrengere
rejse tilbage i tiden. Hvilken teknik
anvendte man? Hvorledes blev gevind,
skruer og linser fremstillet?

Den tyske konstruktor Karl Pritschow's
tegninger af apparatet gav mig
inspiration, og jeg begyndte at
sammenligne fotografier fra forskellige
bager og auktionskataloger. I efteriret
1999 besogte hele familien fotomuseet i
Vevey i Schweiz. Her havde de en kopi
stAende, som jeg flittigt fotograferede,
men desvrene var det ikke muligt at fh
apparutet ud 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 detaljerne er forskellige: Vi
taler om gevind, farve, linseopbygning
og tandhjulshus. Der findes til og med en
kopi fremstillet i trre.
Firmaet Voigtliinder fremstillede bl.a.
teleskoper i messing, si det var helt
naturligt at fremstille et camera obscura
apparat som et teleskop.

\ \
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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 anvende 2 kittede akromater
er et kompromis - idet den bagerste
akromat egentlig 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 eksponeringstid pi ca. I minut.
Billedets centrum er skarpt, men aftager
hurtigt ud mod kanterne, et fenomen
som beundredes og skabte et kunstnerisk
'blsdt'billede.

48



w

Kameraet er drejet i messing og bestir af
to koniske dele. Den lille indeholder
instillingslupen og matglas. Den storre
indeholder Petzvalobjektivet. De 2
koniske dele kan skrues fra hinanden, og
hver iser erstattes med 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.
Toleranser pi 500 dele er nodvendigt.

Da kameraet var frrdigt var det naturligt
tillige at fremstille en udrustningskasse.
De firkantede flasker fandt jeg i en lille
butik pi Lanzarote pi en ferie. Flaskerne
indeholdt kaktusliksro men kommer i
fremtiden til at indeholde kviksslv, jod,

saltoplosning og destilleret vand. Den
lille rske som kan tages ud af
udrustningskassen har plads til 5 runde
sensibiliserede forsslvede kobberplader,
dvs. portret/daguerreotypierne bliver
runde. Senere pA 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 amalgamiserings-
processen og afbryde fremkaldelsen pi
det rigtige tidspunkt. Det har taget
mange timer at fremstille denne
fotohistoriske daguerreotypiudrustning,
og er en god afslutning pA tanken om at
rejse til Deutsches Museum i Mtinchen
for at se den orisinale vare! o
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Danske Stereoskopbilleder pfl CD

REGISTRANT
O\rER

DAN SKE STEREO SKOPBILLEDER

H.d.lrdta I n-rat.rrt"tt I
S'G FIXE I SgE EFUPPE I

Rqitbalfcn
S'E FOTO€FAF

Srg Sald
Sstrrd dti Fofogrd

SrlS*
Sdtrlr Ctr Lhrr

FJ

Hovedmenu med sogemuligheder. Desuden vil man kunne
bruge den almindelige "Find" og "Find neste"

tr dc Ee Frdt Brctr* Sffi{ B+

SLOT SETFRA @RESUND

AKTrv: W FotograflD: l-s.7
.{R, F8t- DTTBLETNR: NEGNR: h3rB1

@udtz Mtiiller), PR06?0 @eh), Tn/I1352 (Alstnry) ogT\t4144 @dition LL, Frankrig) er

samme billede

naco* rrlr ll-E-zo--LEltst d te

Eksempel pd skermbillede. Knappen
billedet i fuld skerm.

"Vis billede" viser
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En kendt veranda. Get hven /btografen er

Registranten over Danske Stereoskopbilleder er p6 vej
mod err ny mileprl. Siden Erik Fersling i 1996 udgav 2.
udgave af registranten i bogform, er arbejdet
koncentreret om at gore hele databasen tilgrngelig for
alle interesserede. Frem til 1996 bestod databasen af49
ringbind med mere end 10.000 bi l leder som 45 x 65 mm
kopier og 440 meter s/h negativer, fortegnelser inddelt
efter samlere og fotografer m.m. Selve databasen, som
er indgangen til dette enorme materiale, blev udfort rned
en DOS-database, som stammer fra PC'ens barndom, og
som ikke underststtes mere.

Siden 1996 er affotografering i forbindelse med
registrering af nye billeder sket pi Kodachrome
diapositivfilm, men den helt store nyhed er, at databasen
er lagt om til MS Access under Windows, og samtlige
billeder er skannet og lagt ind i databasen. Nir man nu
soger pA et bestemt emne eller blot bladrer i databasen,
kommer billederne straks frem pi skrrmen, hvilket
giver helt nye muligheder. Det er overraskende at se
samme billeder dukke op hos flere fotografer, et bestemt
billede af Kronborg er udgivet af fire fotografer.
Amerikanske piratkopier kan identificeres som
Rathsach, Elfelt eller Budtz Mtiller billeder, og man kan

se mange eksempler pi fotografer, som formentlig har

solgt deres negativer til Elfelt. Materialet er nu ved at

blive finpudset, og i lobet af vinteren vil hele databasen
inklusive billeder kunne erhverves af alle interesserede.

Lidt statistik: Der er nu registreret i alt 14.605 billeder
eller 10.865 billeder uden dubletter. Der er billeder fra
206 fotografer og 54 samlere. Ikke overraskende er
Elfelt reprresenteret med flest billeder (4.335), herefter
kommer Fangel (598), Kr. Hude (386) og Brons (236).

Der er 3086 billeder fra Ksbenhavn, hvorimod der kun
er 125 billeder fra hhv. Arhus os Odense. Husarerne vil

sikkert hurtigt finde ud af at soge pi "Badeliv" eller

"Pige" og finde ikke rnindre end 328 nydelige billeder'

Miljofreaks vil sikkert glede sig over, at "cykel" giver

l8 bi l leder,  hvorimod "automobi l"  kun giver 5'  men det

er nok historisk begrundet. Selve databasen vil blive

distribueret med en sAkaldt licenfri run-time version af

MS Access 2000, som er pi engelsk' hvorimod selve

registranten naturligvis er pi dansk. Med denne version

af Access vil brugererr have adgang til de forud

definerede skrrmbilleder og muligheder for udskrifter

via et menusystem. Det er siledes ikke nsdvendigt at

have kendskab til MS Access eller have Access

installeret. Systemkravene er, at man har Windows (95

el ler senere) os 70-150 Mb plads pi  harddisken.
Databasen og billederne distribueres pi to CD'er, i alt
1,4 GB data.
Pi grund af store udgifter til software rni der s&ttes err
fornuftig pris pi denne 3. udgave af registranten pA CD
Hvis interessen er tilstrrkkelig vil prisen blive ca. 300
kr. For at f[ et indtryk af interessen bedes alle, der
overvejer at ksbe den ny registrant, uforbindende at
sende navn, adresse og evt. e-mail adresse til

Peter Randlsv randlov@post9.tele.dk
Klosterbakken 40
3500 Vrerlsse

Nir databasen er frerdig, bliver der udsendt ell
bestillingsformular til de interesserede.

Alle, der har stereoskopbilleder (af danske motiver eller
fotografer), som endnu ikke er registreret, er naturligvis
fortsat velkommen til at kontakte Peter Randlsv. MAske
kan billederne ni at komme med i den fsrste digitale
udgave af registranten. o
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Msdereferat

Torsdag 21. september
Objektivs redaktor Flemming Berendt og Gunni
Jorgensen ville gerne p5 aftenens mode igangs&tte en
dialog om hvad medlemmerne snsker vort tidsskrift
skal indeholde. Bestyrelsen var tillige interesseret i at
vide om der var behov for en evt. anden
sammensretning af vore msdeaftener. Det skulle
imidlertid hurtigt vise sig, at tilfredsheden med - sivel
tidsskrift som modearrangementerne var meget stor.
Heldigvis blev der dog efterhinden fremsat forskellige
forslag til nye emner - et af disse bliver allerede
realiseret til neste ir. Fordelingen af Objektivs
artikler vedr. teknik og fotohistorie har altid vreret lidt
af et problem, men endnu er det lykkedes, at dele sol
og vind nogenlunde ligeligt. Den hyggelige
diskussionsaften var pi ingen mide 'spildt' - mange
idder og tanker vil helt givet modnes pi et senere
tidspunkt. Det er af stor vigtighed at der tages hojde
for hvad naste 'generation' forventer af voft selskab.
De medlemmer som ikke deltog i aftenens emnedebat
er meget velkomne til at indsende skriftlige forslag
om, hvad de mitte onske sig. Aftenen afsluttedes med
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
sl6et op, og dagens 'lopper' stil let ti l skue. Kjeld
Jensen bod velkommen hvorefter et stort og flot
loppemarked stille 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 Danmarks Fotomuseum opstillet
en stand med fotohistoriske bager - suppleret med
tilbudskasser til fastpriser 30, 50 eller 100 kroner. Her
kunne man miske finde lige den bog man savnede i
reolen. NAr man fik lyst til at hvile arerne for den
heftige fotosnak, kunne man nyde en kop kaffe eller
the, som selskabet var vert for. Efter middagspausen
var tiden inde til dagens formidlingssalg, som skulle
vise sig at blive en sloj omgang. De ca. 25-30
medlemmer der havde taget plads ved
formidlingssalget var ikke srerlig kobelystne, men det
lykkedes Jan Klinksgaard, som en energisk
auktionarius at ffi gang i tingene - det lykkedes at fi en
omsretning pi 6.500,- kr. De mere eksklusive
kameraer savnedes, men for en almindelige'kiap-
samler' var der mange udmrerkede apparater til
rimelige priser.

'DIT & DATI

Torsdag 19. oktober
Det blev en rigtig 'kanon/aften i selskab med to
eksperter pn Canon-apparatets fortrrffeligheder.
Apparaternes teknisk svage sider blev klart belyst af
begge kompetanter. Jorgen Moss indledte med at
fortelle om hans begyndende interesse for at samle
netop pi Canon kameraer. Med stor kyndighed og
charme fik vi tekniske beskrivelser serveret enkelt og
klart. Ordet blev viderefart af Niels Resdal Jensen
som med tilsvarende ekspertise videreforte historien
om det japanske kameras succesrige historie. Mange
tekniske finurligheder blev beskrevet grundigt, prrcist
og bar en utvetydig glede ved Canon-objektivernes
usedvanlige konstruktioner og ydeevne.
Begge de herrer havde tomt skuffer og skabe for at
bibringe de nresten 60 fremmsdte et materielt forhold
til apparaterne. Et mindre parti skrot (ikke Canon)
havde fundet vej til det store endebord i lokalet. Tak
til begge foredragsholdere - som mi dele de 5
(kokkehuer). o

Bordene bugnede af"Jenne goe sager".

En (otohistorisk?) snak blev der ogsd tid til.
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N'{ODER,lEKKEN:

18/1(Kbh.) - 2lll (Jylland) - 10 & lll2 (Jylland) -
l5l2 (Kbh.) - t5t3 (Kbh.)
Hvis ikke andet er angivet finder medlemsmsderne sted 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'hedderudsti l l ingenp6'Vrerkstedsaftenerner fortsretter i
Museet for Fotokunst pi Brandts Kledefabrik i Dansk Fotohistorisk Selskab.
Odense. som kan ses frem til den 7. Januar 2A01.
Mag.art. Birna Kleivan vil berette om sit arbejde De afholdes i Osterbro Medborgerhus pi
med udstillingen og samtidig prresentere sin bog folgende datoer:
om fotoautomatens historie gennem tiderne. Der 13. december 2000.
afsluttes med det medbragte 'skrot'. 

3. januar 2001.

Torsdag 17. februarO
Aftenens program byder pi tre usredvanlige film.
Fsrst skal vi opleve Hagen Hasselbalch's film fra
1963, 'Mennesker i  Ksbenhavn'. - om
Kobenhavns trafikproblemer. Med sprelsk
fantasi oplever vi den kommende storby's
trafikale bilkaos - samtidig tegnes et filmisk
billede af vor hovedstad.

Den neste film optaget af Ole Schelde i 1967
handler om H.C. Andersens dannelsesrejse til
Rom i 1833. Ole er med sit filmkamera fulgt i
digterens spor. Med HCA's egne skitser og
kameraets oje skildres rejsen med 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 filmmesters h6nd.

Til sidst skal vi se'Storbritanniens Stemme' fra
1942. Filmen betragtes som et propagandistisk
hovedvrerk om Englands kamp mod nazismen.
Den er optaget pi et tidspunkt, hvor Den 2"
Verdenskrigs udfald aldeles ikke var afglort. En
tankevrekkende oplevelse set med nutidens ojne.
Vi er stadigvrek modtagelige for lidt'skrotsalg'.

o
Torsdag 16. marts
Svend Frederiksen vil 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!

31. januar og 28. Marts.
Pi gensyn Svend Frederiksen.

Nye medlemmer

Arbejderbevegelsens
Bibliotek og Arkivs Fond
Norrebrogade 66.D.,
2200 Kabenhavn N.

Peter Rotne
Kirkegade 130,

.6700 Esbjerg.

OIe V. Ladegaard
Liflandsgade 8, l.tv.,
2300 Kobenhavn S.

lvar Nordrum
Ndkkves Vei 3,
0670 Oslo
Norge.

9/u*Q/*/a grc/rryrtu
@oM"ta/z'eh,r{hb-nzn./

Leise & Compagny
Steen Leise-Hansen
Landemrrket 29,
I I l9 Ksbenhavn K.

S0ren Anker
Storgatan 21,
312 30 Laholm
Sverige.

Peer Jansson
Alykkevej 16,
2700 Bronshoj.

Simon Gylden
Storedal 10,
2770 Kastrup.

Velkommen!
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Loppemarked og 'skrotsalg' i
Jylland

Sondag d.21. januar 2001

STUDIE 66

Mommarksvej 2' Vollerup
6400 Ssnderborg.

Program

Kl. 10:00
Vi msdes i Studie 66 og stiller op til loppemarked
- miske var det en id6 at medtage eget klapbord!

Kl. 10:30
Fotograf Alfred Kopke fra Studie 66 byder
velkommen og fortreller om fotografering af den
kongelige familie.
Jan Klinksgaard har sammenstilt en lille
udstilling af russiske rariteter og sovjetisk
samlerguf. Erwin Meyer fremviser derefter
sjeldent Stazi-grej anvendt til spionage.
Selskabet byder pi kaffe/te og blodt brod.

Kl. 12:00
Frokost. Man kan bestille en let anretning til25-
30 kroner - TILMELDING NODVENDIG!
Al & vand kan ksbes til fornuftige priser.

Kl. 13:00
'Skrotsalg'

Kl. 15:00
Alle hjelper til med oprydningen - tak!

'skrotsalget vil blive afviklet som i Ksbenhavn:
Der er INGEN salrer til selskabet, man beholder
selv salgsprisen. Effekter til 'skrotsalget' skal
afleveres inden frokosten

Tilmelding senest d. 12. januar til Kjetd
Jensen, tlf.: 9733 - 5816 eller Hsbrovej 19,
Hvingel, 6950 Ringkobing.

Vi ser frem til en hyggelig dag i det sonderjyske,
og h&ber pi et stort fremmode.

Seminar i kamerareparation
Ved Svend Frederiksen.

Lardag- sondag den 10. - 11. februar200l

Fjordvang Ungdomsskole, Velling
6950 Ringkobing

Har du mod pi selv at reparere apparaterne i din
samling, er der nu chance for at msdes med
ligesindede og udveksle erfaringer i en hel
weekend. Det ibner mulighed for at gennemfore
et projekt efter eget valg, som f.eks. adskillelse og
rensning af en centrallukker, renovering af
lrederbeklredning, rensning og lakering. Svend
Frederiksen vil deltage for at videregive sine
erfaringer pi omridet. Han medbringer sit
selvbyggede mileudstyr, si der bliver mulighed
for at teste lukkertider og fokusering.

Seminariet gennemfores fra lordag kl. 13:00 til
sondag kl. ca. 16:00. Man er meget velkommen
til at medbringe sengetoj" hvis man snsker at sove
pi skolen. Prisen for deltagelse er 50r- kr.

Man mi piregne udgifter til mad - evt. ved
fdles indkob.

Deltagerne i seminariet vil inden weekenden fa et
brev tilsendt med oplysninger om, hvad man skal
medbringe af verktoj m.m.

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

Soges: Til Voigtliinder Prominent soges
folgende: lredertaske, etuier til objektiver,
stsvdeksler, focarlinser (Proximeter) I & 2),
samt defekt Prominentkarnera og defekte
objektiver - i avrigt har alt tilbehsr interesse.
Jesper E. Grevsen
Tlf:35262259.

Betalingsfristen for kontingentbetaling: den 1. februar 2001.
Efterfremsendelse af Objektiv koster ekstra kr. 9175 - penge lige ud af
lommen!
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