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Fotografen har alt ved hdnden medensden betenkeLige lille dreng ser undrendepd. Karikaturtegning
Fra 1856.

Forside: Si IhuetteringsstoI gengivet i L avater's
PhysiognomischeFragmente, I 775- I 778.
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'Atelier & m srkekammer'
Fotografens brug af kemi og teknik gennem tiderne
Flemming Berendt

4. del
"I en verden som ekspandererdag for dag, er litteratur ikke lrengerenok. Intellektet er tvunget til
at godkende en rekke id6er, som engang syntes at gi over ens forstand. Samtaler foregir fra den
ene kyst ved et ocean til den anden: elektrisk strsm her overtaget frembringelsen af post:
tordenvejrets kraft, sender breve ved hjdp af en ledning - og nu fotografiet".
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'Ojets vidne'
Fotografiet havde bragt verden ind i stueme, man
oplevedepludselig billeder af stedersom, man kun
havde lest beskrivelser af - sandheden og
virkelighedenblev afslsret - realismenaflsste den
romantiske tidsalder - hele verden skulle
genopdagespi ny gennem kameraetsobjektiv. "l/z
kan man da faae de mest troe AJbildninger af
Oldtidens Levninger, de ypperligste Prospecter af
tropiskeEgne... '1 skrev H.C. Anderseni 1839.20
ir senere skrev den engelske forfatter Antoine
FrancoisJean Claudet (1791-1867\: "Vi kan sidde
ved pejsen og granske disse billeder, uden at
udsette os for den samme risiko, de samme afsavn
og anstrengelsersom de dristige og foretagsomme
kunstnere,som til vor glrede og nytte er rejst over
land og hav, lvydset elve og dale, bestegetfielde og
klipper med deres tunge og besverlige bagage".
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Nok var besverlighedernestore i det stationrere
msrkekammer,men det var for intet at regne mod
de problemerden omrejsendefotograf kom ud for,
n6.r man skulle fotografere udenfor atelieret og
fremkalde sine glasplader.Det var i fsrste rrekke
landskabs- og ekspeditionsfotografer samt et
begrenset antal amatorer som havde skonomiske
midler til denne 'hobby'. Den franske fotograf
Desir6Chamayfik under en rejse i Mexico "besog"
af to vilde dyr i sit msrkekammertelt - han slap dog
med en forskrekkelse.I Jerusalemblev en fotograf
anklaget for at have drebt et esel med "giftige
dampe"som strsmmedeud af hanstelt.
Udstyret
Et komplet fotografisk udstyr var meget
omfattende, tungt og besverligt. Den skotske
fotograf George WashingtonWilson (1823-1S93)

Det ideelle morkekammer-telt - enhver fotografs drom. Kemi og
'morkekammer'somdn mobil enhed.Karikaturtegningfra Punch 1856.

fia Aberdeen som var kendt for sine fotografier af
gadelivet i London beskriver sit udstyr siledes:
"Alle mine kemikalier er fyldt pd % Iiters flasker og
pakket i lrurvefremstillet til formdlet. En kurv knn
indeholdetilstrekkeligt til in dags arbejde:.tre 500
ml flasker med lysfolsomme bade. En med
fremlralder, et glasbad og dyppeverhaj i tre, 8 60
ml flasker med kollodium, 3 med isedike, dn 200 ml
med cyanidoplosning,en drdbeflaske,dn 200 ml
flaslre med jernsuffid, dn 60 ml flaske med
lcrystalliseret cyanid, en glastragt, en drdbefanger,
pladeholder, mappemedfilterpapir, barste, et skind
og to hdndkleder. Alt sammener der plads til i en
kurv som min assistent har pd sin ryg - hertil
kommer ksmeraet og pladekuffert med 24
glasplader samt objektiver i etuier hengende over
skulderen, samlet vegt 40-70 frg". Konklusion og
resultat vff, at ens skonomiske resurcer var
afgorende for rekkevidden og resultatet af
anstrengelserne.De transportablemsrkekamre blev
i en periode pi 10-15 ir fremstillet i alle mulige
afskygninger lige fra en brerbarkassepi ryggen, et
primitivt telt, til hestetrukne msrkekammervogne
med komplet msrkekammerudstyr.
3
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Transportabelt amerikansk udstyrfra omkring 1874.

En af de forste 'kuffertmodeller' blev fremstitlet u/'
Ernest Edwards i 1862. 'Kufferten'(l) var hengslet pa
bagsiden, sdledes at bagdelen (2) dannede den
opretstdendebagside af teltet stottet af underdelen (3).
Teltsiderne bestod af et rorformet imprcegneret
lerredsdug (4), som blev holdt oppe af pindene (5).
Fremkalderbadet var anbragt pd indersiden (6), og
vandtanken (7) overst oppe udvendig. Et gult vindue (8)
gav lys til fotografens operationer - hele udstyret var
anbragt pd stativet (9).

Det sdkaldte Rouch'sche - telt er en model i samme
klasse som 'kuffertmodellerne' beskrevet under neste
illustration.
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Rejseteltet
Fantasienfik frit lsb. Udvalget her er kun nogle
eksempler p6, hvad man kunne erhverve i den
retning. Det omfangsrigestore tunge og klodsede
msrkekammertelt,som kravede mindst to dragere
at bere og opstille, bliver hurtigt udskiftet til fordel
for lettere sammenklappeligetransportable med
navne som: paraply- edderkoppe,garderobekuffert.
trillevogn og hindkrerre+elt. En amatsr har
beskrevetsit rejsetelt: "Virkelig 'ikke noget', det
kan jeg forsilcre Dem om, lenk blot pit en
Fagfotograf som har et kamerapd I I kg. Et telt pti
9 kg., en Kassemed Kemikalier, to Stativer og Vand
i alt 27 Kg., som'ikke noget' og det til en korpulent
Herre, rod i Hovedet, tilbojligheder til et godt
MAhid og passeretde 50 Aar!"
Landskabsoptagelserkrrevede ofte, at man hurtigt
kunnekomme pi plads,fsr de smukkesolnedgange
og andre lyseffektergik tabt. Et meget anvendeligt
og ofte plagieret amerikansk rejsetelt Kilburn
havde alle de fordele den omrejsende forsker,
videnskabsmandeller fotograf havde brug for. Den
ledsagendearbejdsbeskrivelsegiver et udmerket
billede af
dette og
andre tilsvarende
msrkekammertelte fra tiden i slutninsen af
1870'erne.

Enkelthedpreger dette transportable rejsetelt.
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"Teltet bestdr af et Trestel, der lader sig sld
sammen, og som er fremstillet serskilt fig.7.
Bunden i sammeB tjener som Arbejdsbord, og den
gennembrudteLoftramme A er overspendt med sort
Sejldug. Loft og Bund er samlet med Trestolper
mm, der ved Hengsler knn foldes sammen.Lofter
man Hagerne hhh ud af Kramperne kkk, sd klapper
Stolperne mmm sig sammensom en Lommelvtiv og
bliver flad fiS 9. Lafter man i Loftet A, slaas det
hele op, Stolperne mm danner de lodrette Stotter,
somforhindrer det i at folde sommenved Hagerne
hhh.

rf,

Indenfor dette Trestativ udspendes det fire siders
Teltdug og naglesfast paa RammenA og Bunden B.
Ved H fig. 7 er anbragt et Vindue af firedobbelt
volrstaft, ved V fig. 8 et Forheng, bag hvilken
Fotografen lcryber ind og setter sig paa Feltstolen.
Oppe ved q fig. 8 er anbragt en Luftaabning. Vedx
ji4. 7 er en bred aabning i Bunden,som erforsynet
med et trugformet, fordybet stykke Kausjuktaj.
Denne fordybning tjener til at opfange den
a/lobende Fremknlder, og i et hul i midten dannes
Aflob.

ZusnnunenlegbarerKastel iu'l'aschenfortu.
u u r c r n p f i t r t l l i c , h eP l a t t e n i t r r ' I r r c i c u z l r \ \ ' r c l l s e l l l
fiil Cliclls 13: 15 Crn.
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Teltet staar pd 4 Fodder bbbb fig. 8. Disse bliver
enten fastslcruet eller sidder fast i bevegelige
Hengsler, saa de ikke klapper sammen, som en
Lommelvtiv. Med Slvuerne ss paa Hengslerne kan
man klemmefodderne fast, naar Teltet er opstillet.
Hvorledes man rejser Teltet, fremgaar af sig selv. I
Stormvejr befester man det ved Snore fra
BundJladen til Jorden. Paa stejle Slvaaninger
behover man ofte kun at slaa de forreste Fadder
ned og arbejder da staaende. Vil man legge det
sammen, stopper man Forhenget V indad, legger
Feltstolen ind, ligeledes Fodderne, saafremt disse
er til at slvue af, Iosner Hagerne hhhh og slaar A
ned: Feltkledet har sin Plads mellem Stolperne
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mmmm og beslqtttesaf disse som af en Ramme.
Fodderne legges sammen, og det hele snores med
Remmerr -/ig. 9. Remmeneer tillige beregnet til at
bere i, saa man knn tage det hele paa Ryggen som
en Randsel.Bordpladen er 30 x 20 tommer,Vegten
lSPund. Opstillingen skerpao ca. 75 Selannder".'
Prflekspedition
Europa var fsrende nir det drejede sig om lange
fotografiske ekspeditionertil {erne bibelske lande.
Bogforlreggernei England, Tyskland og Amerika
'

Fotografiske
Meddelser.Kjobenhavn1872-7
3. S. 48-50.

Amerikanerenll/illiam HenryJackson(1843-19a2)med sit 20
x 24 inch. kamera- Har til optagelsei NewMexico's orken ca.
I 877.

blev hurtigt klar over at her var der et potientelt
salgsmarked.I England og Tyskland var det i de
fsrste 3-5 6r rejsebeskrivelsermed tilhsrende tekst
man investerede penge i. Englrenderen Francis
Friths (1822-1898),foretog tre lange rejser i irene
1856-1860til Palrestina,Syrien og ,€gypten. 240
mil op ad Nilen til Abu Simpel via Karnak, Theben
og Luxor hvor ingen fotografer fsr havde sat deres
ben. De menneskelige strabadser var store.
Temperaturen i msrkekammerteltet var til tider
over 55 graders celsius. 40-50 indfsdte berere
transporteredevand fra floden op til teltet, hvor 100
liter vand var en dribe i havet nir de store 40 x 50
cm glasplader skulle gennemskylles i mindst 1
time. Hvor mange plader der er giet tabt melder
historien intet om, men de som'overlevede' havde
ikke si meget som et flueben eller et sandkorn pi
emulsionshinden.Francis Friths havde etableret en
2
hvor der blev
hel fabrik i Reigate, Surry,
fremstillet mere end 2000 aftrvk.

folge Napoleon III og kejserinde Eug6nie pA en
ekspedition til Chamonix i Savoy-Alperne. 24
Le
fotografier blev udgivet i en bog med titlen: 'Le
Mont Blanc et sesGlaciers:Souvenirdu Vovase de
3
LL Majest's LEmpereuret Limp6ratrice'.
Aret efter var Bisson den fsrste som optog 3
billeder fra toppen af Mont Blanc i 4.810 meter
hajde. Den anstrengendeklatretur pi tre dage blev
foretaget af 25 berere i storm- og snevejr.
Glaspladerne var i formatet 20,5 x 25,5 cm og
mitte skylles i smeltet sne, som var optoet ved
hjrelp af den svage vanne fra de medbragte
olielamper, der havde svrert ved at brrende i den
tynde bjergluft. Heldigvis vendte ekspeditionen
velbeholdenttilbage til lejren, hvor der blev affyret
velkomstsalutog festfyrvarkeri.
- og Amerika
Et veld af foto- og geologiske ekspeditioner blev
etablereti Nord- og Sydamerikafor her at udforske
og 'indfange' de ukendte vidder. Den amerikanske

Mont Blanc
En anden succesrig og dristig fotograf var
franskmandenAuguste Bisson (1814-1876) som '
Helmuth& Allison Gemsheim:TheHistoryof
blev bersmt pn sine enestiende alpe- og
1956.S. 216,218-220,249.
^' Photography,
arkitekturfotografier optaget i Frankrig og Italien. I
Side199,215-216.
1860 blev Bisson og hans bror Louis hyret til at
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'Glens Falls' med
Fotograf Seneca Roy Stoddard ved
sit landskabkameratil 50x60 cm plader i 1870'erne.
Ililliam H. Jacksonforan sit telt iferd med at gore
sit ekpeditionsudstyr klar til dagens optagelser.

Egtptisk berer.
Ogsd kvindelige fotografer drog ud i nqturen
trods de primitive forhold.

I,

Op og ned af Ohio floden i Amerika seilede dette
daguerreotypi-galleriomkring I 847.

9
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Fotografen J.P. Doremusfik bygget et flydende
fotogalleri til dennettesumaf4.000 dollarsi 1884.

fotograf CarlestonE. Watkins (1825-1916)optog
nogle fantastisk smukke billeder af Yosemite
Valley i formatet53 x 40 cm. Billeder som blev
beundret pi en international udstilling i Paris i
1867. Samme 6r begyndte Eadweard Muybridges
(1830-1904) a at fotograferei samme omrAde senere fotograferede han for den amerikanske
regering i Alaska. Den mest bersmte af de
amerikanske ekspeditionsfotografervar William
Henry Jackson(1843-1942).Iacksondeltog i ikke
mindre end 8 geologiskeekspeditionerfinancieret
af regeringen.Hans smukkenaturoptagelser
fik den
amerikanske regering til at oprette den fsrste
nationalparki Amerika. Henry Jacksonfik i ovrigt
en'canyon'og en'so' opkaldteftersig.
Roger Fenton
Den sikaldte 'Krimkrig' udbrod 29. marts 1854 og
allerededen 20. februar 1855afrejsteverdensfsrste
krigsfotograf englrenderenRoger Fenton (18191869) fra England med kurs mod Krim i Rusland.
Han havde kobt og ombygget en vogn ksbt af en
vinfabrikant i Canterbury. Vognen fik et ny.t
forsterket tag med indbygget vandbeholder og et
komplet msrkekammerudstyr til fremkaldelse af
kollodiumplader.Ferdigbygget var det blevet til en
praktisk morkekammer- og beboelsesvogn.Den
indeholdt foruden proviant 700 glasplader samt et
rejse-magasinkamera til l0 ark kalotypipapir
konstrueret af hans assistent Marcus Sparling. De
Fotografen J. Burke i frerd med at slElle en kollodiumplade,
en portr@toptagelse af emiren Yakoob Khan i Gandamak.
Tresnit fra The Graphic 1879.

l0

boratodesAteIiens.
Bittedet er gengivet efter bagsidenpd et
visitkortfolograii.

FotograJ' Clement Seeberg fra
'Laboratorievogn'fra bY til bY.

Magdeburg tak

En opfindsomfotografs losning pd et ofte
aktuelt problem!

A merikansk ateI iervogn

aztj
r.i;r{,jltz,?:l
Gustqv Haertwig fra Magdeburg transporterede
morkekammerpr. foto-cykel fra sted til sted.

Fentons 'Fotografiske Vogn' med assistenten M.
Sparling pd bukken. Sparling udbad sig sin betaling af
'The
Fenton inden han begtndte rejsen. Tresnit i
IllustratedLondon News' 10. november 1855.
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F ot ogr afen fra Tr euenbr ietzen
rejser pr. esel via Granada til .4frika
for at gavne videnskaben.
Der arbejder han efter bedste evne
for kunst, ndtur og videnskab.

Hvad han finder fotografsk interessanl
bliver slral<sf kseret.
Ajebliksbilleder som et lyn i den
ekvatoriale hede.
Kort og godt - af alt hvad han ser.
"altager" han son et kontrafel.

En

\.-

Sdledes stod han med apparatet engong
preparerende en plade pdny,

.

F

,

o

Da siger den gamle til sonnen
"En sddanfotograJsmager slet ikke tosset

hurtig-fotograk;l:,{';::,t*:,fi:;,;,
ni';!;:':fr':;i:;;,;:;:f/il:;,,
,,,,
Han horer dem allerede grddigt skrige.
og gribes afsknek og redsel.

Folografen bemerker med gn ,
hvorledes de medfingrene mod ham peger:
han retter instiktivt sit objektiv mod de lo.
En gtsen lober negrene ned ad ryggen:
"Kanonen'gdr af! - afsted, afsted !"

"Ja, siper sonnen. deri har du ret.
dogfrikassd e1heller er ddrligt;"

eventvr!
t2

Som et supplerende kuriosum har han
'
aftage t' ep isoden b i I I edl igt i ka bi netsfor mat,
fot ografe ns lon for sin dr istighe d.
Han tenker: "Havdejeg ikke haft'kanonen'der,
mdske ville jeg allerede nu vere stegt.t"

Fra "Illustrierte Chronik der Zeit ca. 1895.

Fotograf og tegner arbeider i Syd-Amerikasiungle i I 885.

De opdagelsesreisende og .fotograferne beres af
indianerne gennem vildsommebierge og dale. Trcesnit.fra
forJ'atterenDesirt Charnaysbog'AnciennesVilles,I 885.

redselsvekkendekrigsbilleder bl.a. fra belejringen
af Sevastopol blev offentliggjort samlet i 1911
under titlen "The PhotographicHistory of the Civil
War". Billedverket omfattedeti bind med ca. 3.800
5
billeder fra en meningsloskrig.
Mennesketsdrsm om at kunne fastholde hvad ojet
ser blev alleredeforudsagti 1760,hvor vi kan lrese
hvad forfatteren Tiphaigne de la Roche skrev i
bogen'Giphantie':
"Sandheden i fremstillingen, najagtigheden i
tegningen,de lvaftigere eller svagere 'penselstrog',
graden af de morke slqtgger,perspektivets strenge
regler - alt dette overlader vi til naturen som med
sikker og aldrig fejlende hdnd maler de billeder pd
vore lerreder som forsvinder fra ajets nethinde. o

o
Obl.ktiunr.68,s. l8 & nr. 71,s.49-50.
5 RuneHassner:
Billederfor millioner.1977.S. I I l-l l5
a -
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Lige fsr fotografiet
- Billedkunstnerens anvendelseaf tekniske hjrelpemidler
set som forlsber for fotografiet.
Leif GermannJensen

En dag i 1827 blev den bersmte kemiker Jean
Baptiste Andr6 Dumas, som netop var frerdig med
at holde en forelresningpi SorbonneUniversitetet,
opsogtaf en megetbekymretdame. "Hr. Dumas,"
sagdehun, "Jeg er nodt til at stille dem et sporgsmdl af vital interessefor mig. Jeg er Daguerre's,
malerenshustru. Han har i nogen tid vreret besataf
ideen om at ville fiksere billederne i sit camera
obscura. Han tnnker uophorligt pd dette, han knn
ikke sove om natten pd grund af det. Jeg er bange
for, at han er ved at miste sin forstand. Tror De,
som videnskabsmand,qt noget sddant nogen sinde
vil kunnelade siggore, eller er han blevetgal?"
"Med den viden, vi har i dag," svarede-Dumas,
"kan det ikke lade sig gore; menjeg kan ikke sige,
at detfor evigt vil forblive umuligt, lige sd lidt som
jeg kqn kalde den mand, der soger at gore det,for
gal."'
Tanken om at lade lyset selv skabeholdbarebilleder er alts6 ikke absurd for denne videnskabsmand,
men selvfslgelig fandtesder ogsi msrkemrnd, der
afuistemuligheden:
"Onsket om at fangn flygtige spejlbilleder er ikke
kun umuligt, hvilket har veret vist ved grundige
tyske undersagelser; men dertil kommer, at alene
viljen til at gore noget sddant er blasfemi. Gud
skabte mennesketi sit billede, og ingen menneskeskabt maskine kan tillades at filcsere Guds billede.
Kan det tenkes, at Gud skulle have forladt sine
evige principper og skulle have tilladt en franskmand i Paris at give verden en djevelens opfindelse? Hvis denne opfindelse overhovedet var mulig,
ville noget lignende vrere gjort for lang tid siden i
antikken af mrend som Archimedes eller Moses.
Men ndr disse vise mend ikke kendte til at gore
spejlbilleder permanente, kan man rent ud knlde
franskmanden Daguerre, som praler af sddanne
uhsrte ting, en tdbernestdbe."

Dette stodat lese i Leipziger Stadtanzeigeren dag i
begyndelsen
af 1839,hvor Daguerre'smetodeendnu ikke var offentliggiort.'
I dag ved vi, at fotografiens gennembrudvar nert
forestiende,og at flere personer,uafhrengigtaf hinanden allerede arbejdedemed denne milsretning.
Det har ofte undretmig, at storeopfindelserhyppigt
gorespi sammetidspunkt flere stederi verden,tilsyneladendeuaftrengigt af hinanden.Som om ideen til opfindelsenhar ligget og modnet i tiden, efterhinden som stadig flere af dens forudsetninger
er til stede.
Marie-LouiseBerner3skriver herom: "l sin kerne
er fotografiens opfindelse muliggiort ved en kombination af tre processer, en .fysisk, en kemisk og en
mental." Som fysisk proces henviser MLB til camera obscura. Som kemisk proces henvises til
kendskabettil solvsaltessvertning. Om den sidste
forudsetning, den mentale, skriver MLB: "Tiden
skal vere modentil en opfindelsefor den kan gores.
Nogen skal kunneforestille sig den, for man kan
opfindeden. Og sddan er det ogsd medfotografien.
Farst et stykke ind i 1800-drene blev det mere udbredt at forestille sig, at virkelighedensspejlbillede
i camera obscura kunnefastholdes. Og vel at merke, at det var onskeligt at fastholde det. Det vil sige,
at man skal anse det indkastede billede for en rimelig a/bildning, en acceptabel beslvivelse af virkelighedenfor at anske sig den .fastholdt sd brcpndende, at man virkelig vil arbejde meget ihrzrdigt,
mdskei drevisfor at finde frem til hvordan. "
Brian Coea ktmm"i ogr-aind pA det onskelige i
bogen The birth of photography: "Fra Renessancen vor portretmaleriets udbredelsei Europa styret
af det begrensede antal mecener, som var i stand

" H & A. Gernsheim:L.J.M. Daguerre.The history of the
diorama and the daguerreotype,s.l. Dover Publc, 1968.
'^
Marie-Louise Berner: LysavI edefu I dtegni nger.
Dansk FotohistoriskSelskab,Objektiv nr.87, 1999.
o
Brian Coe: The birth of photography. s.8. Ash and Grant,
1976.

'H
& A. Gernsheim:
L.J.M.Daguene.Thehistoryof the
dioramaandthedaguerreotype,
s.l. Dover1968.
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til at bestille stsrre verker. I lobet af det 18. drhundrede medfarte en vol<sendemiddelklasse en
eftersporgsel efter mindre kostbare metoder til at
bevareeget billede."
Behovet var der altsi, og det er derfor ikke overraskende,at kunstnerei perioden lige inden fotografiens opfindelse gor brug af en rekke tekniske hjrlpemidler,der letter deresfremstilling af billeder, og
at en rrekke af fbtografiens pionerer ogsi har ben1'ttetdisse og samtidig har dromt om, at det m6tte
kunne goresendnulettere.
Jegvil i det folgendebeskrivenogle af dissehjrelpemidlerog metoder,der alle kan sessom spor,der
peger hen mod fotografiensfodsel. Jeg vil omtale
silhuetportrnttet, physionotraceportrettet, solmikroskopet,cameralucida samtcameraobscura.
Silhuetportrnttet
Ideen til silhuetportrettetfortaber sig i fortiden.
Menneskethar altid kendt til skyggebilleder,og det
er uvist, hvornir man er begyndt at aftegnedisse.
En tidlig beskrivelseaf skyggebillederfindes i den
grreskefilosof (427-347f.Kr.) Platon'sdialog Staten, bog 7, hvor han filosofererover forholdet mellem skyggebilledetog virkeligheden: " Forestil dig
et underjordisk kammer, en hule med en lang indgang ud mod dagslyset . . . I dette knmmer sidder
der mennesker,der har veret fanget siden deres
barndom . . . De er kpnket med ryggen mod lyset . .
Bag dem, lidt over dem brender en ild i nogen afstand, og mellem ilden og de fangne gdr en vei
langs med hvilken en lille mur er opfart i lighed
med den slcranke,som ved dukkekomedierskiller
dukkeforerenfra publikum, og over hvilken de viser
deres kunster. Tenk endvidere,at nogle mennesker
gdr langs muren berende alle mulige soger, som
kommer til syne over kanten . . Tror du, at de i
denne situation kan se andet af sig selv og af de
andre end de skygger, som af ilden kastespd den
modsatteveg af hulen?".t Platon slutter med at
konkludere, at skyggerne for disse mennesker vil
v&re mere virkelige end den verden, de miske
kommer til at opleve uden for hulen. Vasemalerierne fra Platon's samtid med sorte menneskeskikkelser pi lysere baggrundkan med lidt god vilje opfattes som en tidlig udgave af silhuetportrrettet.
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Gennembruddetkom dog forst i midten af 1700'portrait
tallet, hvor man i Paris begyndte at lave
ombres',skyggebilleder,som kunne laves for ingen
penge, og som hurtigt blev en stor succes.Selve
ordet silhuet er hentet fra navnet pi den franske
finansminister Etienne de Silhouette (1709-67).
Han fik i 1759den utaknemmeligeopgaveat rydde
op i Frankrigs finanser efter Ludvig XV, hvis hof
slugte over en femtedel af statensindtregter,og hvis
hiblose krige og nederlag havde taget mere end
resten. De nsdvendigebesparelser,han indfsrte,
og de skatter, han udskrev, medforte hurtig, at alt,
hvad der var tarveligt og nojsomt, blev betegnet
som d la Silhouette.oDa han ydermereselv i flere ir
havde fremstillet profilskyggetegningeraf venner
og bekendteog smykket sine vegge med dem, var
det nrerliggende,at disse, i forhold til rokokoens
farvestrilendemalerier tarvelige, portrctter hurtigt
blev kaldt portretter d la Silhouetteog senereblot
silhouetter.
I dagensdanskeretskrivning er betegnelsenblevet
til silhuet og betegnelsenbruges bide om profilskyggeportrettetog om andrebilleder gengivethelt
i 6n farve uden detaljerinden i figuren. Silhuet portrrettetopniede stor popularitetblandt den voksende middelklasse,og kom snarttil at pryde vreggeni
selv beskednehjem, og blev en yndet fritidsbeskeftigelsei mangeborgerhjem.

Fig.l: Silhuetteringsstolgengivet i Lavater's
gnomischeFragmente, I 775-78).

Physio-

Men udover at det nu var blevet billigt at fremstille vellignende portretter, var der ogsi en anden
Arsagtil silhue]temesfremmarch.Arsagen hed fysiognomikken.'Den schweiziskeprest JohannCasparLavater(1741-1801)udgav i 6rene1775-78et
uJorgenDuus:Silhuetter.Skyggerpa veggen,s.23.Arnold

Platon:The Republic.Penguin,s.317.Classies,1975.

Busck,1998.
' IorgenDtus'.Silhuetter. Skyggerpd vceggen,
s.23.
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fire-bindsvrerk,Physiognomische
Fragmente,hvori
han hevdede,at profilbilledet var noglentil menneskets indre, og vrerket var falgelig fyldt med profilsilhuetter. Han udarbejdede et system, hvorefter
man kunne tyde, hvad andre menneskerindeholdt.
Ideen er fascinerende,men absolutuvidenskabelig.
Ikke desto mindre vandt tankegangenojeblikkelig
stor udbredelse,og dermed blev silhuetfremstilling
en alvorlig affnre, og det blev af yderstevigtighed,
at silhuetternevar vellignende.Der blev derfor konstrueret specielle silhuetteringsstolefig.l med en
skerm hvorpi silhuettsrenkunne frstne sit papir
og aftegneden ved hjelp af lyset dannedeskygge

Fig.3: Silhuetfra slutningen af 17)}-tallet. (Louise,
Landgrevinde af Hessen?).

Fig.2z Tegning af pantograf i Diderot's Encyclopedie,
1763. Pantografen brugtes til at formindske eller forstarre tegninger og silhuetportr@tter.

af den siddendepersonsprofil. Dette omrids i noget
nrer naturlig storrelsekunne si senere,ved hjrelp af
en pantograffi9.2 formindskestil en passendestorrelse,uden at man risikeredefejl i proportionerne.
En rrkke professionellesilhuettorerrejste rundt
for at portrrettereadel og borgere,og mange af disse smukke silhuetter er bevaret, og de kendteste
silhuettorerer grundigt omtalt i adskillige bogverker af eldre og nyere dato. F.eks.i L. Grandjean&
A. Fabritius (red): Den lille portretkunst i Danmark
og J. Duus: Silhuetter. Slqtggerpd veggen Hvis
man interesserersig for emnet, kan jeg anbefale
disse to bager som er meget omfattende, sidstnevnte vrerk er desudensmukt illustreret.
Jeg er selv i besiddelseaf en silhuet fig.3, som jeg
fandt hos en marskandiseri Ksbenhavn. Den skulle
ifolge en hindskrevet tekst pi bagsidenaf rammen
forestille Frederik V's datter Louise, Landgrevinde
af Hessen(1750-1831).Hvis detteer korrekt,er der
altsi tale om et silhuetportrntaf MargretheII's tiptiptip oldemor.

De fsrste 'fotografiskeskyggebilleder'opstir ved
et tilfrelde,adskilligehr far ordet silhuet dukker op.
Den tyske anatomi-professor Johann Heinrich
Schultze(1687-1744)opdageri 1725, at der er
dannetskygger fra etiketternepA hans flasker med
kridtslam anvendt til kemikalieforsog, idet kridtslammetudenom etikettenvar blevet rsdviolet som
folge af lysets indvirkning. Han forsoger sig med
forskelligeskabeloneri form af bogstaver,som han
kleber pi flaskemeog derefterudsrtter for sollys,
og han konstatererat deres silhuet bliver stiende
aftegneti kridtslammeti nogentid efter at skabelonen er fiernet, men derefter langsomt forsvinder,
n6r lyset rammer det endnu ueksponeredeomride.
Ved srerligeforsog forvisser han sig om, at det er
lyset, ikke varrnen,der fremkalder den merkelige
svertning. Derimod vidste han intet om, hvad der
egentlig var sket, nemlig at hans kridtslam indeholdt sslvresterfra tidligere forsog.8Schultzeudgiver i 1727 en publikation med titlen: Dunkelheitstrciger anstatt Lichnrager entdeckt,. oder
merkwilrdiger Versuch ilber die Wirkung der Sonnenstrahlen Han har hermed dokumenteret den
fsrste negativ/positiv-proces,
men er ude af standtil
at fiksere sine silhuetterog holder sig til sine kemikalieflasker,som kan rystes og genbrugestil nye
eksperimenter.Fsrst i 1802 overforesprocessentil
papir og leder, vedet med solvnitrat,da en af fotografiens senere pionerer, Thomas Wedgwood

Silhuet-teknikken tilfredsstiller behovet for en rimelig objektiv gengivelseaf personen,men kopien
tog lige s6 lang tid at fremstille og kostede det
sammesom originalen.Sammeproblem havde som 8 Christian Winther: F otogr afi ens Ltdvi kl ingshist or i e, s.9.
Belgisk Import Compagni,1948.
bekendtogs6 daguerreotypiet.
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(1771-1805),son af den bersmtekeramikerog porcelensfabrikant Josiah Wedgwood, laver sine forsog med skyggebillederaf plantedele.Heller ikke
for ham lykkes det at fiksere silhuetterne,og han
forsoger sig, formodentlig pi grund af den lange
eksponeringstid,slet ikke med silhuetteraf mennesker.

I 1786opfandtfranskmandenGilles Louis Chr6tien (1754-1811) et tegneapparat,som han kaldte
physionotrace.Ordet er sammensataf ordene physionomie, ansigt, og tracer, tegne, afstikke. Med
physionotrace'enfik man det fsrste system, som
med udgangspunkti et af lyset dannetprofilbillede,
aftegnet ved hjrelp af apparatet,kunne producere
flere kopier af et portrret. Mine forskellige kilder
har lidt divergerendebeskrivelseraf apparatet:

Physionotraceportrrettet
Physionotracepbnrretteter ifolge Cyril Permutte
"En prre-fotografisk portretteknik der bor vere
Brian Coell har folgendebeskrivelse;"ln his apr epr e senteret i enhver god fo togr afi kasamling "
paratus a profile cast by a lamp onto a glas plate
was traced by an operotor using a pointer conHos en marskandiserpi Falkon6r4116,Frederiks- nected, by a systemof levers like a pantograph, to
berg, fandtjeg, hvad jeg ansi for at vrereet smukt, an engraving tool moving over o copperplate. The
lille cirkulert kobberstik, ca. 6,2 cm. i diameter,i finished engravedplate, with added details of "fearamme. fig.4. Jeg kunne ikke sti for kvindepor- tures and costume, could be inked and printed
trettet og havde samtidig en fornemmelseaf at ha- manv times."
ve set noget lignendei en bog om fotohistorie.Kort Petei Castler2skriver: "This was an excedingly
sagt: Jeg faldt for damen,ksbte hende,bar hende complicated machinefor making silhouettes which
hjem og tog overtojet af hende! (Rammen havde nonethelessgrew popular becauseit allowed silingen bagkledning, si billedet kunne uden videre houettesto be inked and printed like copper plate
tagesud). I kanten af kobberstikket,under portret- engravings."
tet, fandtjeg ordene: 'A:Flint ad Vivamdel: sc! Jeg O.H. Clementsen:'' "Pd en legemsstorskerm var
grettedepA at billedet var dansk,og at'Flint' mitte monteret et tegneapparat (pantografl, hvis bevevere kobberstikkerensnavn. Det lykkedes mig at gelser styredes af en sigteindretning. Idet man,
finde bogen om fotohistorie,hvor jeg havde set et sigtendegennemsageren,fulgte ansigtets linier hos
tilsvarendebilledel0,og her fandtjeg sAbetegnelsen den, der skulle portrztteres, tegnedespd et bag
Physionotraceportrait. Ved hjrelp af disse oplys- skrermen anbragt papir portrzttet i omtrent fuld
ninger samt flere biblioteksbesogkunne folgende storrelse. Ndr man derefterfulgte det tegnedeporstykkessammen:
trets linier med en i pantografen indsat stift, kunne
man ved en i pantografen indsat ndl indridse portrettet i den onskede.formindskedestorrelse (som
regel en tiendedel)pd en udfor ndlen anbragt kobberplade. De aftryk, som toges af kobberpladen,
fremhm som spejlvendti forhold til forlregget. "
Den mest detaljeredebeskrivelseaf maskinenfindeshos PeterFriep,'o de. konkluderer'." Fornyelsen
i hans physionotrace-maskine bestdr deri, at tre
forskellige teknikker til portretfremstilling kombineres: Silhuetklippets omridslegning, pantografen
til at forstorre eller formindske, og kobberstikket."
Ifalge Peter FrieB har ingen af datidens physiooverlevettil i dae.
notracemaskiner

" Brian Coe: The birth of photography, s.8. Ash and Grant,
1976.
't
PeterCastle: Collecting and valuing old photographs, 1913.
''
O.H. Clementsen:M edai I I on-p ortret sti kket, s.268.
Politikens:Jeg samler, 1975.
'o
PeterFries:Kunst und Maschine.s.l3l-141. Dt. Kunstverl.
Miinchen 1993.

Fig.4z Andreas Flint's physionotrace-portret af Cathrine Elisabeth Hald, ca. 1800-1805.

e
Cyril Permutt: Collecting old camerqs, 1976.
to
Brian Coe: The birth of photography, s.8-10.
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I Histoire de la photographiets gengivesdet eneste
kendte billede af en physionotrace fig.5 samt et
physionotraceportret af den franske revolutionsleder Maximilien de Robespiene.
Alle revolutionens bersmte personer blev portretteret'en physionotrace'fig.6, og dette er drsagen
til, at vi i dag har autentiskebilleder af disse personer. Ogsi U.S.A.'s ambassadsri Frankrig, den senere amerikanske prasident, Thomas Jefferson,
lader sig i 1789 physionotraceportrrettere
hos Chr6tien fig.7, og den unge H. C. Orsted: elektromagnetismens opdager, manden der introducerede daguerreotypieni Danmark, og som ogsi selv, senere
i livet, niede at blive daguerreotypieret,var pi sin
dannelsesrejse
til Paris forbi Chr6tien's atelier fig.8.
Der blev typisk taget 12 aftryk af kobberpladen,og
man modtog sine aftryk ca. l0 dage efter at have
siddet model. Kobberstikkeren forsynede hyppigt
kobberpladen med yderligere detaljer inden trykningen. Siledes kan pladen vere delvis graveret,
delvis akvatinta^etset,hvilket giver flader med gritoneverdier.
I perioden omkring ar 1800 havde Danmark trette
forbindelser til Frankig. Danmark var et af de fi
europreiskelande som ikke var i krig med Frankrig.
Der findes derfor mere end hundredeidentificerede
portretter af danske,physionotracestukketaf Chr6tien. Physionotrace portretmetoden overlevede
Crdtiendsd i 181l, men ikke fotografietsopfindelse. Metoden niede at blive overfsrt til btde England, U.S.A. og Danmark.I Danmarkblev den taget
op af kobberstikkerenAndreas Flint (1767-1824).

Fig.S: Physionotroce-maskine, beregnett il profiltegning, opfundet 1786 af Gilles-Louis Chrdtien. (tegning
af Edme Quenedey,1786).

Hermed er vi tilbage til mit lille physionotrace
portret, som viser sig at vrere stukket af Andreas
Flint. Den portratterede kvinde kan identificeres
som: CathrineElisabethHald, (f. Tjanuar l78l - d.
T.marts1861),fodt Smidt, gift med sogneprestJoh.
Peter Hald, Arhus. Det kan beskrives som: Brystbillede i profil. Tegnetved hjelp af en physionotrace. Delvis graveret, delvis akvatinta-raderet.Sandsynligvis fra I 800-l 805.
Flint har formodentlig stukket ca. 300 portratstik,
og afdisse er knap 200 af de portretterede personer
identificeret.En beskrivelseaf disse findes i O.H.
Clementsen:Fortegnelseover Flints Portretstik.

tt

Fig.6: Chrdtien's physionotrace-portret af Robespierre,
ca.1790.
JeanClaude Lemagny/Andrd Rouill6: Historie de la
photogrophie,s.15,(1986). Cambridge1987.
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Fig.8: Chrit i en' s p ltysi onotrace-portre t af H. C. 0 r sted,
1803.
formode_ntlig

man soger et originalt, dansk physionotraceportrrt,
kommer man nok til at lede lenge. Hvis hvert stik
antages trykt i 12 eksemplarer, er der fremstillet
godt 3.000 stk. i Danmark for knap 200 ir siden.
Godjagt!

Fig.1: Chrdti en' sp hysi onotlr ace-portre t af Thomas
Jefferson,1789.

Kobberstikkeren Andreas Flint
Andreas Flint var en talentfuld kunstner, som havde erhvervet alle Det kgl. Akademis medaljer og
premier, men Danmarks dirlige skonomiske situation tvang ham til at kaste sig over physionotraceportrettet. Det gav ham dog kun en meget beskeden
indtegt, si hele hans liv hengik i fattigdom og med
stadige ansogninger til kongen, Christian VII, og
senerFrederik VI, om lan og stotte. Physionotrace
portrettet blev som, senerefotografiet, ikke anset
for at vrre 'rigtig kunst'. I en skrivelse til kongen
fra ministrene Reventlow og Schimmelmann, direktsrer for 'Fonden ad ususpublicos', findes fslgende vurdering, tu ,o- var msntet pi Andreas
Flint:
"Den liden afsetning danske kunstnere har pd deres arbejde, tuinger dem imidlertid til, for at opreh
holde livet, at sysselsette sig med mekaniskeeller
tankelose smd arbejder, der sovndyssergeniet og
slovgor dets luendefolelserfor det sandestore."
Er physionotraceportrettet et passendeobjekt for
fotografikasamlere?Tja, som nrevnt i overskriften
til dette afsnit, mener Cyril Permutt, at der bsr vrre
et af disse stik i enhver god samling, og physionotraceportrettet n&vnes som en af fotografiets
forlsbere i adskillise vrrker om fotohistorie. Hvis

P.S.: Endnu et fund
En uges tid efter at have nedskrevet ovenstiende
gir jeg en tur i Ravnsborggadepi Nonebro. Pludselig stir jeg i en af antikvitetsforretningeme med
endnu et physionotraceportret. Denne gang er det
et af physionotraceopfinderenChretien's egne portrrtstik. Den portretterede er: Kammerherre Jargen
Greve Scheel, (1768 - 1825). Der findes, ifolge
Den lille Portretkunst i Danmark siden 1750, kun
113 identifrceredephysionotraceportrretter af danske og norske, som er stukne af Chretien. Portrettet
af Grev Scheel er gengivet som tavle 3l i dette
v&rk, og angives at vrre i privateje. Det er det
ogsi nu!
Solmikroskopet
Solmilaoskopet lig.9 falder lidt uden for mit emne, da det ikke hsrer til de tekniske hjelpemidler,
der blev anvendt af almindelige billedkunstnere,
men naturforskere og dermed naturvidenskabelige
illustratorer har i vid udstrckning benyttet dette
instrument. Da nogle af verdens forste fotografiske
eksperimenterdesuden er foretaget med solmikroskopet som kamera, synes jeg, at det fortjener en
omtale.
Solmikroskopeter et projektionsmikroskopsom i
princippet er en videreudvikling af den gamle 'tryl
lelygte' laterna magica, (et primitivt lysbilledappa-

tuJorgenSthyr:Danskgrafik t 500- t880, s.123.(1943).
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Fig.l0: Kunstner, der tegner ved hjelp af camera lucida.
Fig.9: Solmikroskop.Fra M.F. Ledermilller: Mikrosko_
pische Gemilths- und Augen-Erg\tzung, 1763.

rat med en eller to linser, hvormedbilleder malet pi
glas eller andre semitransparentemotiver kunne
forstsrresog projiceresop pe en v€g). I solmikroskopet er laterna magica's lyskilde erstattetaf solen, hvis striler fanges ved hjelp af et drejeligt
spejl, det maledebillede er udskiftet med et mikroskopprrparat, og optikken er indrettet til at forstsrre dissepraparater.Navnet p6 opfinderenaf solmikroskopeter ikke kendt med sikkerhed.Ifolge Harald Moe" er der kilder, der peger mod fysikeren
Gabriel Fahrenheit(1686-1736),(iser kendt for sin
temperaturskala),som en mulig opfinder af solmikroskopet.
Men selv om mikroskopetblev udbredti Europai
1600-talletog allerededa fsrte til vigtige naturvidenskabeligeforskningsresultater,tjente de fleste
mikroskoperendnu i midten af 18O0-talletforst og
fremmest til underholdning for velhavende amatorer.l8 Som eksempelp& dette kan nrevnes,at H. C.
Andersen fik lov til at opleve herregirden Hoffmansgave's solmikroskop. Han skriver 15. juli
1830et begejstretbrev:
" ...den sidsteDag, jeg var pd Hoffmansgave,havde
jeg en sand Nydelse, nemlig: jeg saae InfusionsDyr; tenk dem: en lille Vanddraabekun, paa Glas,
og det var en heel Verdenmed Skabninger,hvor de
storstepresenterede sig som greshopper, de mindste som Knappenaalshoveder,nogle lignede virke-

lig Greshopper, andre havde de mest monstreuse
Skikkelser, og alle tumlede de sig mellem hverandre, og de stsrre slugte de mindre. " Som bekendt
opfandt H. C. Andersen ikke fotografiet, men
eventyret Vanddraabenfra 1847 har sin oprindelse
i disseoplevelsermed solmikroskopet.
De fsrste fotografiske eksperimentermed solmikroskopetforetagesi 1802af den engelskekemiker,
Sir Humphry Davy. Det lykkes ham, pi papir vedet
med sslvklorid, ved hjrelp af solmikroskopet at
fremtrylle billeder af smi objekter.Men hans beretning om disse forssg slutter dog: "Det eneste,der
mangler for at gare processen lige sd nyttig, som
den er elegant, er en metode, der hindrer de uelrsponerede dele af billedet i at blive msrke, ndr de
udsettesfor dagslys."te
I 1816 benytter Nic6phore Nidpce et hjemmelavet
mini-kamera til sine fotografiske eksperimenter.
Linsen henterhan fra sin bedstefarssolmikroskop.20
Og endelig, i 1835, benytter William Henry Fox
Talbot solmikroskopet til at tage fotografier af objekter, som forstsrresl7 gangelinerert.2r
Camera lucida
Dette instrument fig.10 blev opfundet i 1807 af
den engelske fysiker William Hyde Wollaston.
Cameralucida er ikke, som navnet kunne forlede til
at tro, et kamera,men et lille optisk tegneinstrument
tt

Mogens Bencard: (red): Krydsfelt. And og natur i
Guldalderen, s.78. Gyldendal, 2000.

re
Helmuth Gernsheim:The history of photography,s.40.
20
Helmuth Gernsheim:The history of photography,s.63.
Thamesog Gudson, 1969.
2r
Samts.76.

" Harald Moe: Mikroskopets historie, 1990.
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Til fotografika-samlereder ikke kan leve uden et
camera lucida: Auktionshuset Christie's, south
Kensington, London afholder ca. 8 gange irligt
auktioner over 'Camerasand PhotographicEquipment',og her er det af og til muligt at ksbe et camera lucida.Prisniveauet
er omkrins 1.500- 2.500kr.
Camera obscura
Ordet cameraobscurabetyder morkt kammer. og
det er netop, hvad dette, seneretransportable,tegneinstrumentoprindeligt var fig.12: Et morkelagt
rum med et lille hul i vreggen.Hvis lyset fra et klart
oplyst landskabfir lov at trrengegennemhullet, vil
der pi veggen over for hullet danneset omvendt
billede af dette landskab.Billedets skarphedoges.
men lysstyrken aftager, nir hullet gores mindre.
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Fig.l l: En af Fox Talbot's skitser, udfort ved hielp aJ
c1meralucida,5. oktober 1833.

beregnettil skitseringi fuldt dagslys.Ved hjelp af
cameralucida's reflekterendeprisme kunne kunstnerense et virtueltbilledeaf sit motiv pi tegnepapiret, og ved brug af udskifteligoptik havde han mulighed for at endre det virtuelle billedesstorrelse.
Han kunne derfor aftegnedette, for andre end instrumentetsbruger usynlige,omrids. Det var naturligvis til stor hjelp, nflr man snskedeperfekt perspektivkontrol,men enhver,der har provet at bruge
instrumentetvil vide, at der stadigkrrevedeskunstneriskeevner, hvis man snskedeat frembringemere end en overfladisk lighed med motivet. Ikke
destomindre vandt instrumentethurtigt stor udbredelseblandtbilledkunstnere.
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Fig.l2: Det tidligst kendtebillede af et cameraobscura.
(benyuettil at iagttqge en sol/brmorkelse i 1544).

Cameraobscuraoprindelsefortaber sig i fortiden.
Set fra et fotohistorisksynspunkter cameralucida Den arabiske lrerde. Alhazen. omtaler i 1039 en
interessant,fordi en af fotografiensfedre, William iagttagelse,han har gjort under en solformorkelse:
Henry Fox Talbot, pi sin bryllupsrejsetil Italien i "Billedet af solen under formarkelsen, undtagen
1833havdemedbragtet af dissetegneinstrumenter.medensden er total, fremtreder, ndr dens lys slipHan forsogte undervejsat skitsereindtryk fra rej- pes gennem et smalt, rundt hul ind i et morkt rum
sen,og flere af disse skitser er bevaret.fig.Il. Det og kastesp(r. en lodret v@g over for hullet, som et
fremgir klart, at Talbot ikke havde sammeskoling mdnesegL"" Omkring 1490beskriverdet italienske
og evner inden for tegnekunsten,som den svede universalgeni,Leonardoda Vinci, cameraobscura.
maler Daguerre.Mismodigt beskriverTalbot resul- I 1550 beskriver italieneren Girolamo Cardano et
tatet af sine anstrengelsersom: "melancholy to be- cameraobscuraforsynet med bikonveks linse, og i
hold'- et trist skue!"
1646omtalertyskerenAthanasiusKircher for fsrste
Men dennefiasko ansporedeham til at arbejdevi- gang et transportabelt camera obscura i sin Ars
deremed ideenom at lade lyset selv tegnebilleder, magna.
men hertil var der brus for mere end virtuelle billeder.
Ud over at vere en almindelig folkeforlystelse,
blev camera obscura" efterhAndensom det blev
transportabeltog mere sofistikeret,et vigtigt redskab for billedkunstnere,arkitekter og andre, der
havdebrug for at skitseremilestoksfbrhold og per" Colind Ford (red): The story ofpopular photography.,
spektiv korrekt. I 1700{allet er lukkede berestole
. 989.
s . 1 3 .C e n t u r v 1
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og transportabletelte med indbygget cameraobscura en del af billedkunstnerens udstyr, og smi refleks-cameraobscurafig.13, med skritstillet spejl,
matskive og afstandsindstilling, mangler blot en
lukker og lysfolsomt materiale for at blive til et
spejlreflekskamera.I 1773 bestiller den engelske
keramiker
porcelensfabrikant,
og
Josiah
Wedgwood, et camera obscura for ved hjrelp af
dette at kunne lave perspektivisk korrekte skitser af
"the stately homesof England'. Disse skitser bliver
sA, som dekoration, kopieret pi et porcelensstel,
bestilt af den russiske zarinaKatharina II.2a
I 1802forsogerhansson, ThomasWedgwood,der
eksperimenterermed skyggebillederpi solvnitratvedet lrederog papir, at benytte faderenscameratil
at lave fotografier, men mi opgive dette. Kemikeren Humphry Davy rapportereri Journal of the Royal Institution, No.9, 1802:
"Billederne, dannes
ved hjelp af camera obscura, har vist sig at vere
for svage til, indenfor en rimel_ig tid, at kunne
medforeen ffikt pd solvnitrat." t)

Fig.l4: Daguerre's diorama. Gaston Tissandierstrqsnit hans bog'Les Merveilles de la Photographie'viser os det popupulere hdndmalede 'stor-panoreme',
hvor skiftende belysninger fr emkaI dte st emn i ngsfuI de naturbilleder.

Fotografiet
NicdphoreNi6pce pibegynder i april 1816 fotografiskeeksperimentermed cameraobscuraog opniede synlige billeder pi solvnitratvedetpapir.26
De kunne dog ikke fikseres. I januar 1826 ksber
Ni6pce sit forste professioneltfremstillede camera
obscurahos de parisiskeoptikere,Charles& Vincent Chevalier. Formodentlig i sommeren lB27
optager han verdenseldste, bevaredefotografiske
billede: Udsigtenfra et vindue i hans hjem, optaget
ved en otte timer lang eksponeringpi en bitumenbehandlettinplade. I 1829 indgir Ni6pce og Daguerre partnerskab med henblik pi fotografiske
eksperimenter,og Daguerreudvikler i de folgende
6r sin daguerreotypiproces.
I 1835 fremstiller Fox
Talbot verdensforstefikseredepapirnegativ.

En dag i 1838 henvenderDaguerre sig medbringendeet af sine daguerreotypiertil den kendte maFig.13: l{illiam Henry Fox Talbot's camera obscura.
ler Poul Delarochefor at hsre hans mening om daguerreotypiet'sanvendelsesmuligheder
for kunstneDaguerrekommer i l80l i lrre hos en arkitekt i re. Fra dettemsde stammeranekdotenom malerens
Orlean og lrerer her at benytte camera obscura til
chokerendeforste udbrud ved synet af billedet:
arkitektoniske tegninger. Senere,i sin kaniere som "Fra i dag er malerkunstendod".21
teatermaler (fra 1804) og som opfinder af 'billed- Ved nrermere eftertanke endrede han dog mening
showet' Diorama, 1822, fig.14, bruger han camera og talte om: ". . de enorme tjenesterdet vil kunne
obscura til fremstilling af scenebilleder.Daguerre yde kunsten. . . Maleren vil ved denneproces opnd
er tydeligvis fig.15 en langt bedre kunstner end en hurtig metodetil at
fremstille en samling stuiier,
Talbot, men begge har drsmmen om at lade lyset som han ikke pd anden mdde kunne
fremstille uden
selv tegne billederne, og nu begynderdet at gi hur- anvendelseaf megentid og arbejde. "
tist!
Daguerreselv havde ganske realistiskeforestillinger om daguerreotypiensanvendelighed.I slutningen
af 1838 fik han trykt en lsbeseddel,som skulle
" Henning Carlsen; Flyvske billeder. En i princippet
sandferdig beretning, s.25. Gyldendal 2000.
2a
Helmuth Gernsheim:Thehistoryof photography,s.37.
Thamesand Hudson, 1969.
25
Helmuth Gernsheim:Thehistoryof photography,s.39.
Thamesand Hudson, 1969.

'"
Og s.55.
''
H. & A. Gernsheim:L.J.M. Daguerre:The history of
the diorama and daguerreotype,s.95.Dover, 1968.
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reklamere for en planlagt udgivelse af et blad om
daguerreotypi.Han havde pi dette tidspunkt endnu
ikke offentliggiort metoden eller solgt opdagelsen,
si han sogte efter en mulighed for at tjene penge pi
opdagelsen ved at selge et blad om metoden i
abonnement.Her skriver han bl. a.:28
"Denne vigtige opdagelse,med utallige anvendelsesmuligheder,vil ikke blot vere af stor interesse
for vidensknben,men vil ogsd give nye impulser til
kunstarterneog, langt fra at skade dem, der praktiserer disse, vil den vise sig som en Storfordel for
dem. De privilegerede klasser vil i opdagelsenfinde
en serdeles attraktiv besknftigelse, og selv om resultatet er opndet ved hjelp af kemiskemetoder,vil
den smule arbejde, som dette medforer, vere til stor
fornaj elsefor damerne.
Som konklusion, 'Daguerreotypien' er ikke blot et
instrument,som bruges til at tegne naturen; tvertiproces, som give natumod er det en kemisk-.fysisk
ren evnentil at reproduceresigselv."

Fig.l5: Lilografi efter dn af Daguerre's tegninger, I 825.

En del malereskiftedede fsrste 6r erhverv og blev
fotografer.Bjorn Ochsnerkommentererdette:
" Den ofte fortrinlige estetiske helhedsvirkning af
daguerreotypierneog de forste fotografier ses hyppigt forklaret med, at de hovedsageligtvar optaget
af tidligere kunstmalere,litografer, xylografer eller
lignende.
Dette er ikke rigtigt, hverkenfor udlandetseller .for
Som bekendtdsde malerkunstenikke som folge af Danmarlrs vedkommende.Hajst en snes procent
fotografiet. I Danmark gjorde fotografiets frem- horer til denne kategori, resten havde veret toldekomst, ifolge Marie-LouiseBerner," i begyndelsen re, Iuftskippere,farmaceuter, polyteknikere, malermestre, kobberknaldhettefabrikanter m.v. Den udikke nogetindtryk pi Kunstakademiet:
"Ntr man ser pd guldalderens maleri, bdde pd merkede komposition, der foruden de karakteristiEckersbergsog hans elevers, er det sldende, hvor ske ansigtsudtryk gor det til en fornajelse at betragte gamlefotografier, er mdske nok i,forste omtret det kommer det .fotografiske billede. . . . Forbavsendeer det der.for at opdage, at fotografien, gang baseretpd portretmalernes kunst,f. eks. kan
der blev introducereti 1839,mensEckersbergsta- der findes ganske tilsvarende opstillinger i det 18.
dig var i fuld sving som professor pd Kunstaknde- drhundrede hos Gainsborough, men nogle .fa kommiet, umiddelbart ikke synes at have haft nogen positionstyper er hurtigt blevet international fotoindJlydelsepd kunsten.I hvertfald har den ikke sat grafisk tradition. ""
sig nevneverdige spor. Der kendes ingen direkte
Vi kan konstatere,at fotografiet senere fik stor
kunstnerudtalelserom fotografien fra detforste dr,
betydning
for malerkunsten.Dels er det i vid udhar
en
bemrervi
Kunstakademiet
ligesom ogsdfra
"
strekning
blevet benyttetsom forstudietil malerier:
keIsesverdig lavshed.
Bjom Ochsner," n&vner dog et citat fra maleren eksemplerpi kendtemalere,der benyttedefotograog grafikeren Lorenz Frslich's "Optegnelseom de fiet som forstudie til deres kunst, er bl.a. Edvard
reldre Konstnere, som have bidraget til min Udvik- Munch og J. F. Willumsen.Dels har fotografiethaft
betydningfor malerkunstensbevegelsebort fra den
Iing" / Julebogen1907,side 13:
'objektive' gengivelseaf verden en
bevregelsesom
"Det var just det Aar, Daguerreotypien var blevet
den
digitale
fotografi
med
dens
mange
manipulatiopfundet. Da Eckersberg saae det forste af disse
Billeder, udbrod han: Hvad bedre knn vi gore end onsmulighederparadoksaltnok ogsi er i frerd med
at foretage. Fotografiet, der opstod som folge af
prave pao, hvor ner vi kan naa det! "
drsmmen om at skabe det endegyldige,objektive
billede af vores omverden,har vreretmed til at skabe en forstielse for, at en mere subjektiv billedgen28Samme:
s.81.
givelsekan rumme sandheder,som det sikaldt ob2eMarie-Louise
Bemer:Lysavledefutdte gning, s.5.
jektive aldrig kommer i nrerhedenaf.
D.F.S.Obiektivnr.87.1999.
'o Blom
Ocisner:Fotografipd tryk,s.55. Detkgl. Bibliotek,
1996.
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Fotografipd tryk,s.65.
" BlornOchsner:

Historiske data:
1000(ca.)

Den arabiske matematiker og astronom Abu
al Hassan ibn al Haitam, kaldet 'Alhazen',
(965 - 1038)beskriverprincippernei camera
obscura.

1786

G i l l e s - L o u i sC h r e t i e n( 1 7 5 4- l 8 l l ) l a n c e r e r
physionotrace-maskinen
til mekanisksilhuetportrrettering.

1789

ThomasJefferson,U.S.A.'s prresidentl80l
1809 / gesandti Paris 1785- 1789,physionotrace-portr&tteres
hos G. L. Chretien.

r789-99

Den franskerevolution.

1790(ca.)

Maximilien de Robespiene(1785 - 1794),
liansk revolutionsleder,physionotrace-portrettereshos G. L. Chrdtien.

r794

AndreasFlint (1767 - 1824),dansk kobberstikker, modtager Academietsstore guldmedalje. I de folgende6r, indtil sin dsd, stikker
han ca. 300 physionotrace-portr€tter.

1799

Direktsrernefor "Fonden ad usus publicos"
skriver,med henvisningtil bl.a. Flint's physionotrace-poftraetter.
til kongen, Christian
Vll, om danskekunstnere,
der for at opretholde livet tvinges til "at sysselsettesig rned
mekaniskeeller tankelssesmi arbejder,der
sovndyssergeniet og slovgore dets luende
fslelser for det sandestore."

l80r

EnglenderneangriberKsbenhavn:Slaget pi
Reden.

1490(ca.) Leonardoda Vinci (1452 - l5l9) beskriver
cameraobscura.

ts25

Albrecht Dtirer (1471 - 1528), tysk maler,
anvenderperspektivmaskine
til sine skitser.

r550

Girolamo Cardano(1501 - 1576), lrege og
matematikerfra Milano, beskriver et camera
obscuraforsynetmed bikonvekslinse.

1558

Giovanni Batrisradelle Porta (1538 - l6l5),
videnskabsmandfra Napoli, foreslir at anvendecameraobscurasom tegneredskab.

1646

AthanasiusKircher (1601- 1680),tysk lrerd,
beskriver et transportabelt camera obscura
samt laterna magica i "Ars Magna Lucis et
Umbrae."

1704

Isaac Newton (1642 - 1727) udgiver "Optics".

l7l0 (ca.)

Solmikroskopet opfindes. Opfinderen er
ukendt.FysikerenGabriel Fahrenheit(1686 1736), kendt for sin temperaturskala,er dn
mulighed.

1727

JohannHeinrich Schulze(1687 - 1744),tysk
anatomiprofessor,beskriver solvsalteslysfolsomhed.

1750(ca.)

Det bliver i Paris mode at lave portraits ombres, skyggeportrEtter.

1759

Etiennede Silhouette(1709 - 1767) bliver
fransk finansminister. Pi grund af hans
stramme finanspolitik kaldes alt, hvad er er
nojsomt og tarveligt: "d la Silhouette". Han
kommer dermedtil at legge navn til 'silhuet'tegningen.

t775-78

JohannCaspar Lavater (1141 - l80l), svejtsisk pietistisk prrest,udgiver sin 'Physiognomische Fragmente',hvor han forsoger at bestemmemennesketskarakter ud fra dets profil
og dets kranieform. Dette vark medfsrer
yderligereinteressefor silhuetter.

1776

1783

L . J . M . D a g u e r r e( 1 7 8 7 - l 8 5 l ) k o m m e r i
lrre hos en arkitekti Orleans.

1802

ThomasWedgwood(1771 - I805), frernstiller skyggebillederpA solvnitrat-vedetpapir
og lader, men er ikke istand til at fikserebillederne.Han forsogerogsi at fremstillebilleder ved hjelp af sit cameraobscura,men billedernevar ikke acceptabelt
tydelige.
HumphryDavy (1778 - 1829),engelskkemiker, fremstillerbilleder ved at projiceresolmikroskopbilleder
p6 papir vedet i chlorsslv.
Hellerikke han kan fikserebillederne.

1803

H . C . O r s t e d( 1 1 1 7 - l 8 5 l ) , d a n s kn a t u r v i denskabsmand,
fysionotrace-portretteres hos
G. L. Chrdtieni Paris.

1804

L.M.J Daguerrekommer i lrere hos Degotti,
ParisOperaenschefdesigner.

1807

Ksbenhavn bliver bombet af enslrenderne.
Fliden tabes.

Thomas Jefferson (1743 - 1826) udfonner
U.S.A.'s uaflrrengighedserklrering.

William Hyde Wollaston (1766
1828),engelsk|,siker, opfinder tegneinstrumentet'camera
lucida'.

U.S.A.'s selvstaendighedanerkendes ved
fredeni Paris.

24

1813

Danskstatsbankerot.

l8l4

L.M.J. Daguerreudstillersit forstemaleri.

1816

JosephNicdphoreNidpce (1765 - 1833)begynder pi sine forsog med at lave billeder i
sit cameraobscura.

1820

H. C. Orsted bekendtgor sin opdagelseaf
elektromagnetismen.I Pariser den kendte|lsiker Andrd Marie Ampdre skeptisk,men fusikeren Francois Dominique ^{rago gentager
Orsteds forsog, hvilket overbeviser franske
fusikereom opdagelsensrigtighed (1.-s.14).
Samme Arago skal senereblive den, der offentliggor Daguerre'sopdagelse.
L.M.J. Daguerreibner sit "Diorama" i Paris.

r826

Niepce tager hvad han selv kalder sit "fsrste
succesfulde"billede efter naturen.

1829

Daguerreindgir partnerskabmed Nidpce med
henblik pi fotografiske eksperimenter.

r 830

H. C. Andersen(1805- 1875)benytterherregflrden Hofmansgave'ssolmikroskop til undrendeat betragtelivet i en vanddribe,hvilket
(i 1847)fsrer til eventyret"Vanddriben".

r 833

William Henry Fox Talbot (1800 - 1877)
anvendercameralucida til en skitse,men indser selv, at dette kraeverkunstnerisktalent.
Han har tidligere benyttet cameraobscuratil
skitserog begyndernu at overveje,om det vil
vaeremuligt at fii billedeme til at frestnesig
selvpi papiret.

1836

r838

1839

W. H. Fox Talbot optagerdet fsrste papirnegativ med sit kamera.(Vinduet i hans bibliotek)'
Humpfry Davy, den engelskekemiker, der i
1802 eksperimenteredemed fotografi, giver
folgendekarakteristikaf H.C. Orsted:"Orsted
er isrer kendt for sin opdagelseaf elektromagnetismen.Han var en beskedenmand, uprretensiss, ikke udpreget begavet,men opfindsom og lidt af en tysk metaffsiker."(1.-s.57).

* rrlP fta.

Silhuet af Lotte Buff givet til Goethesom
under billedet skrev: "Lotte, gute Nacht",
hvorefter han lEssede det 1000gange!

1822

I 835

4*-t-%.A'//.

31. januar: Talbot skriver et hastigtbrev til
"The RoyalSociety"om sin opfindelse.
14. februar: H. C. Orsted forelregger,uden
n@nnerekendskabtil detaljerne,opfindelsen
af daguerreotypietfor "Selskabettil NaturlerensUdbredelse."
i Ksbenhavn.
19. august:Arago offentliggor daguerreotypiprocesseni Paris.
1840

P e t e rF a b e r( 1 8 1 0- 1 8 7 7 )c, a n d .p o l y t . ,s e n e re telegrafdirektor og forfatter, optager det
forste fbtografiskebillede af en dansker,Jorgen Albert Bech, som ses liggende pi Ulfeldt's skamstotte.

1840

BertelThorvaldsen(1770 - 1844)daguerreotyperetaf A.-C.-Th.Neubourg.

l84r

Kunstakademiettager afstand fra den nye
billedteknik,hvilket medforerfri bane for enhver,driftig hindvrrker, der onsker at blive
portrettor.

1843

SorenAaby Kierkegaard(1813 - 1855),som
formodentlig aldrig selv lod sig fotografere,
skriver i "Enten - eller": "Sligt opbevarerdu
si noje som en Daguerreotyp og si hurtigt
som denne,da man som bekjendtenddogi det
slettesteVeir kun bruger Yzminut."

Paul Delaroche(1797 - 1856), fransk maler,
skal ved synet afet daguerreotypihave udtalt:
"Fra i dag er malerkunstendod!"

1846
januar:
(1786
7.
Francois
Dominique
Arago
1853),direktorfor Paris' Observatorium
og
medlemaf Akaddmiedes Sciences.
forelreg1846(ca')
ger opfindelsen
fir
af daguerreotypiprocessen
Detftanskeakademi.
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Formodentlig forste daguerreotypiaf H. C.
Orsted. (Aftaget hos Anton Claudet i London).
.;Eldstekendte daguerreotypiaf H. C. Andersen.(FormodentligaftagetafF. Petersen).o

KgL hoffotograf Peter Elfelt
- som fotograf
Hans Bonnesen

Elfeltbillede af den 4-drige Hans
Bonnesen.

Blev Peter Elfelt 'verdensberomt
i verdeneller
verdensberamt
i Danmark?'

NAr talen falder pA Peter Elfelt (1866-1931)og de
fotografier, han enten selv har optaget,eller leveretfra
atelieret, hengiver man sig ofte til en lidt anstrengt
beundring.Det hsrer ganskeenkelt ikke til god tone, at
nogen giver sig til at betragtebilledernesom det de er:
ganskeenkelt fotografier. Myter er, som bekendt,nesten
umulige at korrigere eller tilbagevise.En lille spirende
tvivl kan m6ske vrere pA sin plads, iser nir man har
gennemgiet en fire irs uddannelsesom portretfotograf
og beskreftigetsig professioneltmed fotografi i mere
end 40 fu. Far man begyndermed en vurdering af Peter
Elfelt som fotograf, er det imidlertid nodvendigt at
opdeleden i flere perioder,hvorjeg har valgt:
l: Det tidsmessigeaspekt.
2. Den tekniskelosning.
resultat.
3. Det genremressige
4. En analyse.
Det tidsmessige aspekt
Nir man ser pi den tidsmrssige bedommelseaf hans
produktion, er det klart, at de tidligste billeder (18901900) horer til i en srerklasse.Det skyldes, at de er
optagetpi et tidspunkt, hvor alene det at'fi noget pfl

pladen'var forbundet med store vanskeligheder.Her mA
man indskyde, at fotografier med p6tegningen
'Elfelt/Enerel',ikke alle er optagetaf PeterElfelt, men at
det ganskeenkelt kan dreje sig om optagelser,han har
kobt ved nedlreggelse at kollegers atelierer rundt
omkring i landet. Deriblandt de stereoskopiske
optagelseraf digteren H.C. Andersen,som er optagetaf
en samtidig amatorfotograf I.B. Melchior, samt reldre
billeder af kongeligeeller fyrstelige personerfra ind- og
udland.
Fotografieraf Ksbenhavnsvolde og byportesesofte med
en billedtekst,der angiver, at optagelsenskyldes Elfelt,
hvilket ikke er'tilfrldet: mange tror, at alle gamle
fotografier fra Ksbenhavn er optaget af Peter Elfelt.
af f.eks. Vesterportviser
Kopier af stereoskopoptagelser
'stereoskopoptagelser'
af
at
vpre
ved
sammenligning,
sig
eldre
monoptagelser.r Elfelts bedsmmelse og
bersmmelse- har derfor flere facetter. Et helt specielt
omride, som ikke omtalesher er, at han foretog over 250
filmreportager.Optagelserder bringer ham frem i fsrste
rekke indenfor kinematografien. En anden facet er, at
han pi et meget tidligt tidspunkt har set, at der i hans
samtid blev optaget unikke fotografier, som burde

bevaresfor eftertiden
Pa denne baggrund antages det, at Elfelt var
universitetsuddannet som cand.mag. i europreisk
kulturhistorie - men det var han ikke, han var ganske
enkelt en strrebsomdreng, fadt af fattige forreldre, som
ikke havde rid til at lade ham gi i skole ud over den
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lovpligtige. Der var ingen macen, der si hansevner,der
var ingen velhavendeslegtninge, som sendte ham pi
dannelsesrejse
igennemEuropa.Nej - det hele kom inde
fra ham selv, fra en ubrendigtrang til at lytte og lrre, til
at srettesig ind i begivenhederne
og fastholdedet han s6.
Dertil kom, at han var fsdt med 'fingerspitzengeftihl'
for
hvad dannedemenneskergjorde og sagde- hvordan de
levedeog opforte sig.
Fotografien
Fotografien var tidens store nyhed - af en styrke som
vore dages lT-teknologi. Det var her, datidenslykke li
begravet.Kunne man gribe og beherskefotografien,var
der mulighedfor at blive velhavende.Si snartElfelt fik
lejlighed til det, rykkede han ud i det fri og foretog sine
optagelser:fsrst i hjembyen Hillersd, senere rundt
omkring i Ksbenhavn.Her gjaldt det gadebillederog
byens liv, samt de nyopforte bygninger, som var et
prestigetegnfor Kobenhavn. Men vigtigst af alt var, at
etablereregetatelier.
Den tekniske losning
Da Elfelt ibnede sit l. atelieri 1890pi Kobmagergade,
stod han over for et marked, hvor det myldrede med
fotografer, hvoraf en del endog var fremragendekgl.
hoffotografer.Elfelts styrke var fsrst og fremmest,at han
fremstillede fotografier af haj teknisk kvalitet. Netop i
Srene omkring 1900-1905 skete der et teknologisk
fremskridt pi
det fototekniske omrAde, idet
sensibiliseringen,
der var opfundet i 1882, og nu blev
videreudvikletaf de tyske kemikereAdolf Miethe(18621927)og Arthur Traube(1878-1948).Afgorendeforsog,
udfort af Ernst Konig (1869-1924),frembragteomkring
1902 de forste pankromatiskeemulsioner,film der var
folsomme for alle naturensfarver. For de fotografer,der
fulgte med udviklingen betod det, at de forvrrengede
tonverdier,man hidtil havdemitte finde sig i, nu var en
sagablot.
Samtidig indfsrte de mangeeuropriske filmfabrikanter
en effektiv reflektions- og diffraktionsantihaleringaf
emulsionsbrreme- film og plader - siledes at det var
muligt at fotograferetet op mod lyset. Vi kan se det pi
Elfelts billeder fra ca. 1905 og fremover, hvor den
grimme overstrAlinger vrk, vi kan ogsi se, hvordan
ojnenehos de portrctteredeikke lrengerehar de sygelige
blege iris'er, ogsi kaldet 'ortho-ojne',et udtryk som blev
introduceretaf afdsde fotograf Aage Remfeldt (18891983). I atelieretblev man i standtilat styresit lys. Her
bsr man trenke p6, at brugen af elektrisk lys forst blev

I perioden
og ca.30 6r fremblev
fra midtenaf 1860'eme
I
afbl.a.Fr. Riise(1863gennemfotograferet
Kobenhavn
V. Tillge(1843neg.P6Kobh.Bymuseum.
1933).2.435
neg.PiNationalmuseet.
1896),
K. Hude(1864-1929).6.000
(1834-1883),
Btidtz
(1860-1921),
E. Harboe
J. Hauerslev
( I 833-1907m.fl.Litteratur:
Miiller& Co,Chr.Neuhaus
'For
Objekt.Nr.75(Kjobenhavn'dengang). & Nu'historisk
1924-27
').
Topografisk
tidsskrift( l9l5-23 supplement

Venstreside af stereoskopiskoptagelseaf
amatarfotografenLB. Melchior i 1868 forhandletaf Elfelt undernnmmeret5452.

taget i anvendelse ret sent - hovedparten af de
fotografier,som blev optagetfrem til omkring l9l0 l9l 5, var eksponeret
ved dagslys.
De lidt reldrelreserevil huske,at fotografernealtid havde
til huse i den sverste etage. Her havde den fornuftige
husvrertsorgetfor at indretteet atelier mod nord, enten
til en maler, skulptor eller en fotograf. Fotografen
sorgedefor at fA opsatflere srt gardinst&nger,med mere
gardiner.Med en lang
eller mindre gennemskinrrelige
bambusstang,som havde en krog for enden,kunne man
nu reguleresit lys ved at trekke gardinernemere eller
mindre for. Mange eleganteog smukke optagelserblev
til i den type atelierer,men det var fsrst med indforslen
af det elektriskelys, at id6rigdommen,den underfundige
eller apartebelysningkom frem.
Den genremressigebetydning
En bedommelseaf de genrer,som Elfelt benyttedesig af,
kan lettest opnis ved at studere de fa bager og
billedvrerker,hvor hans arbejder er vist og beskrevet.
Mange mener, at Elfelt primert mA betragtes som
portret-, familie- og hoffotograf. Sporgsm6let er
imidlertid, om det er sidan, vor tid betragterham. For at
se n&rmere pi dette emne har jeg isrr analyseretto
bager af nyere dato: forst bogen 'Danske Fotografier For
og Nu' udgivet af Fogtdals forlag, for det andet det
smukkebilledvrerk,som Det kgl. Bibliotek udgavi 1989
i anledning af fotografiets 150-6rs dag med titlerr:
'Kongelig hoffotograf Peter Elfelt - en
billedkavalkade'.
Den fsrste bog, hvor Elfelt er representeretmed hele l4
billeder, kan bedst karakteriseresved sit mere pirrende
billedvalg end det historiske, og ingen af de valgte
Elfelt-billeder bekender sig til portret- familie- og
hoffotografien.Den andenbog indeholderialt 148 Elfeltbilleder, hvor man mi formode, at Det kgl. Biblioteks
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I . Billeder optageti det fri af fasteobjekter
2. Billederaf interisrer
3. Snaphots
afpersonerudeog inde
4. Udendsrsgruppeoptagelser
5. Indendsrsgruppeoptagelser
6. Atelieroptagelser(portrct - halvportret- helfigur gruppeoptagelser).
Peter Elfelts optagelseraf bygninger, gader, havne, og
lignende, samt interioroptagelserer foretaget pi store
plader og genereltaf fremragendekvalitet. Snaphotser
derimod af varierende beskaffenhed,idet de ofte er
skremmet af fokus- og bevegelsesuskarphed. Et
eksempel pi disse finder vi fx i bogen 'Danske
Fotografier For og Nu' af hans bror harmonikaspilleren,
(afsnit 3 billede nr. 56). Inden- og udendsrs
gruppeoptagelserkan heller ikke aftvinge nogen storre
fotografiskrespekt.

Den kongeligefamiliepd BernstorffSlot 1899.V.
optagelse.Elfelt regst.
side of en stereoskopisk
nr. I 392.

ansattehar haft rig lejlighedtil at vrlge blandt de ca.
200.000 negativer, som Elfelt har efterladt sig. Et
tidspreshar ojensynligmedfort,at man har udvalgt de
billeder,som var mest kendt, fordi en katalogisering
af
dette krmpearkiv langt fra var frrdiggjort.' En nrrrnere
undersogelse
af de 148 valgte billeder giver folgerrde
resultat:
Portrretter
Halvfigurbilleder
Grupper
Kgl. personer
Kgl. grupper
Scenebif
leder
Interisr
Eksterisr
Snaphots
ialt

4,1%
9,0o/o
12,5Y0
2,0Y0
6,9%o
6,3Yo
21.5%
31,0yo
6,30
99,9%

Det vil heraf kunneses,at over halvdelenaf de billeder,
redaktionen har
udvalgt,
var
interiorog
eksteriorbilleder,medensinteressenfor Elfelts kongelige
optagelserindtog mindre end 10o/o.Mest overraskende
€r, at kun 4% af de valgte billeder var rene
portratoptagelser. Myten om Elfelts force indenfor
portrret-, familie- og hoffotografiske optagelser rni
derfor, vere grundigt overvurderet.
f,n analyse
Nir man betragter Elfelts billedverden, kan denne i
hovedsagendelesop i seksgenrer:

28

Et uskarptsnaphotsaf El/bltsbror Karl Petersen
ca. 1910.
PeterElfelt har udentvivl haft et ambivalentforhold til
det, han snskedeat gbre, det han burde gore, og det han
endelig udfsrte. Hans fotografier af mendene p6 et
herberg,af en tojret dreng og af berusedepersonerpA et
vrertshustaler et helt andet dybt socialt engageretsprog,
end det man ellers formoder den forretningsmessigt

'

Samlingenbefindersig pd Det kgl. Bibliotekog
KobenhavnsBymuseum.

IJdsnitaf billedet'entajret dreng'fra dr 1900.
40 5r siden, er blevet til her. Man kan pi billederne
ligefrem hore, hvordan teskeerne klirrer i kopperne,
medens Elfelt arbejder med kassetterne.Her var der
absolutstyr pi tingen.Elfelt kunne baresti og vente,til
der skete noget - og der blev han stiende, ogs6
udviklingsmrssigtset.

Var det et socialt engageretfotografi - ndr
rnendenesherbergblevfastholdt?
korrekteElfelt egentligstiledemod. Det har i hvert fald
meget lidt med underholdningat gbre. Det gode
borgerskab har uden tvivl onsket at skubbe disse
menneskersliv og levned fra sig, som noget ikkeMan mA formode, at Elfelt dybest i sin
eksisterende.
samvittighed har fslt et frllesskab med de
han kendtesAgodt fra sin barndom.
befolkningsgrupper,
Jacob Riis
Miske har Elfelt kendt til billedjournalisten
(1849-1914)3 og hemmeligtbeundretham. JacobRiis
rejstetil USA, da Elfelt var fire 6r gammel,og alleredei
I 888, to ir fsr han Abnedesit atelier, var han en dybt
beundretfotograf, som fik ansettelseved New YorkeravisenEvening Sun. Her bragteman hanshjerteskrrende
fotografier og artikler fra New Yorks slumkvarterer,et
arbejde der indbragte ham den storste fortjeneste og
prcsident Theodore Rooseveltsvenskab. Her er, som
fotografen Bror Bernild sagde i 1958, tale om egte
't uber kul ose-fo togr afi '.

Fremkomstenaf Leica-kameraeti 1925, gik rent forbi
Peter Elfelt, sksnt han var strrkt involveret i
'Nellersdmandens' prototype af
lignende
et
provede
smibilledkamera.o
Elfelt selv
si vidt vi i dag
ved - ikke de muligheder,der lA i at brugeet kameratil
35 mm film i 30 meters lrengde,selv ikke i de helt
private stunder, men slrbte troligt sine normale og
uhindterligekameraermed sig. Han var ojensynligslet
ikke interesseret
i at tage billederi delvis ubemrrkethed
og overlod denne form for fotoreportagetil folk som
Familie Journalensrejseforfatterog globetrotterHolger
Rosenberg, der
rejste jorden
rundt
rned
Nellersdmandens' smibilledkarnera. Selv Elfelts
strandfotografierblev stadig udfsrt med pladekameraeri
format 9 x 12 cm, eller med et af de mange
stereoskopkameraer,
som hansatelierejede.

FotografenErich Salomons(1886-1944)arbejdemed det
klumpede lysstarke Ermanox kamera, hvormed den
tyske fotojournalist i 1923 afbildede foredte borsherrer,
En andenverden
er udentvivl blevetbeundretaf Elfelt, men han har aldrig
PeterElfelts verdensi helt anderledesud. Han levedepi
vovet
sig ind pi dettegebet.Han har ganskeenkelt veret
guldurog kade, skrreddersyede
den gyldne gren, med
dodelig
angst for at fornrrme nogen, som kunne blive
frakker med pelskrave og blankpudsede sko. Selv
'underverden'
ser ud hans kunder. For Peter Elfelt var det ikke fotografien
billederne fra den ksbenhavnske
og som kunstart,der var interessant- den var en levevej og
som om de er optaget uden stsrre sindsbevregelse
efter en grundig iscenesrttelse Billedet af den lidt personligeadgangskorttil landetsfsrendecirkler.
mystiske serling, 'Jomfru Tidsfordriv', ser n&rmest ud,
De to fotografer Man Ray (1890-1976) og Alfred
som det er optagetved et tilfrelde.
Stieglitz (1864-1946),som slog igennem i 1908, har
Mange af hoffotografensbersmtedyrebilledermed, koer, Elfelt heller ikke fundet interessantenok til at ville
kalve, heste,fir, hons og katte er optageti stille godt vejr
'
medkamerai New Yorks
RuneHasner:
J.A.R.Reporter
pi Virumgaardnord for Kgs. Lyngby, hvor Elfelt kendte
slum.Stockholm1970.
tilbage
over
ser
sig
f6r,
der
familien. Selv det beromte
o
skulderen,og som hang i tusinderafjernbanekupeerfor
obi.kt. nr.66,s.43-56.
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Var det her Peter Elfelt fandt social felleskab?
Konfirmander til Grundlovsfest i Felledparken i
I 899.

-6;

-

.w

\:a

i strandkanten
En bleg smdfedkobenhavnerpige
nr. 1965.
dr 1900.Regst.
forfolge - lelv ikke pi privat hobbyplan. De forste
centrlnn: billeder tia
fotografier fra begivenhedernes
Krimkrigen,Dybbol Skanseog den afrikanskeBoerkrig
har Elfelt sikkertogsi set - men lagt dem vrk igen.Nok
var nsd og elendighedfotogeneobjekter- men....

'Jomfru tidsfordriv', optaget ved et tilfelde i
1898? - muligvis slet ikke af Elfelt. Regst.som
nr.1283.

Pd Virumgaard og hos Chr. Nielsen i Blovstrod
blev det til adskillige fdreoptagelser. Regst. som
nr. 153 i 1892.

Havde Peter Elfelt levet og hsft om krigsfotograferne
Robert Capa (1913-1954)og David 'Chim' Seymour
(1898-1969),var
Alt dettefofte
han krsbetiet rnusehul.
ikke Elfelt nogenstederhen. Det var ikke en genre,han
forfulgte. Hojst blev det til et par blege sm6fede
i en strandkanti Nordsjrellandeller pA
ksbenhavnerpiger
en badeanstalt.
Portrretter
Indfsrslenaf det elektriskelys, og de uanedemuligheder
der le her, affsdte heller ikke noget fotografisk
gennembrud hos Elfelt. Hans portrrtverden besjeles
ikke netopaf den id6rigdom,der slog ud i lys lue andre
steder.Arbejdet, der kom ud fra den kgl. hoffotografs
atelier var, for at sige det hofligt - meget, meget pent.
Mange af portrretterneer rent ud si kedelige, at man
ryster pi hovedet. Myten om Elfelts force indenfor
portrrtfotografien er allerede omtalt i forbindelse med
analysen af billedmaterialet til bogen 'Kongelig
hoffotograf Peter Elfelt - en billedksvalkade'. Som
tidligere omtalt var kun 4% af de valgte billeder
portr€tter, og kun ganskefi af dem viser i glimt, at der
kan prresteres noget, der nrermer sig god
portretfotografi. Som et eksempel kan man nrevne det
fornemme portret af Carl Nielsen gengivet som
illustrationnr. 140, men om det egentliger Elfelt selv,
der har ansvaretfor denne optagelse,mA sti hen i det
uvisse. Til gengreld er der i denne bog en rrekke
portretter, der fremstir som rene svipsere, hvor man
nrermest forfrerdes over den ringe visuelle
forestillingsevne,der har ligget bag.
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LANNS}\{ftNE & GENERALFORSAMLING
SONDAGD.29. APRIL 2OO1
I Vrerksteds-og Kulturhuset'Badstuen', AstueStationsvej26,Odense

PROGRAM
10:30 Formandenbyder velkommen
begynder.
og'loppemarkedet'
12230 Middagspause.

,S,NDRINGAF VT,DTAGTERNE
13:30 Generalforsamlingen begynder.
Anvisning umiddelbartefter
generalforsamlingens
afslutning
16:30 Forventetsluttidspunkt.

DAGSORDEN
1.
2.
3.
4,

Valg af dirigent
Formandens& redaktsrensberetning
beretning
Kassererens
Indkomneforslag:

4ndring af vedtregterne:
*
Forslagskal vpre formandeni hrendesenest:

DEN 20.APRIL 2OO1
t<

f,.

Valg til bestyrelsen:
Flemming Berendt
Leif Germann Jensen
Svend Erik Jeppesen
Svenn Hugo
Alle modtagergenvalg.

s4.

"For at silcre kontinuiteten kan hoiest 3
bestyrelsesmedlemmer
fratrrede om dret ". Slettes.

I stedet indfsres folgendesetning:
udtrader aJ
"Hvis dn eller flere bestyrelsesmedlemnter
bestyrelseninden deres valgperiode er udlobet, kan
der velges nyefor et dr pd den kommende
generalfursamling".
$4a.
Ny paragrafz "Foreningen tegnesaf den samlede
bestyrelse".

s10.

"I tilfelde af Selskabetsoplosning traffer den sidste
lovlige generalforsamling afgorelsenontfordeling af
Selskabetseventuellemidler og eiendele.Denne
beslutningskal ved skriftlig urafstemningblandt
Selskabetsmedlemmergodkendesmed 2/3 dels
majoritet".
,lf,ndres til:
"Ved Selskabetsoplasning, tilfalder eventuelformue
DanmarlrsFotomuseumi Herning.

Folgendefratreder inden udlobet af deres
valgperiode:
Gunni Jorgensen
Niels Resdahl Jensen.

6. Valg af revisorer:
Lars Schiinberg-Hemmeog Willy Thomsen
Beggemodtagergenvalg.
7. Fastsrettelseaf kontingent:
Bestyrelsenforeslir urendretkontingent.
8. Eventuelt.
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I)ansk FotohistoriskSelskab
Arhus,den 15.februar2001

Regnskabfor 2000
Indtregter

1999

Kontingenter
Renteindtregter
Annonceindtregter
Lossalgaf Objektivmm.
Anvisningssalg
Tilskudog sponsorater
Diverse

I10.630,00
104,99
10.343,90
2.410,80
9.164,00
13.500,00
11.412,25
157.565,94

Indtregteri alt

I I 1.555,00
322,93
18.479,90
3.828,00
I 1.193,00
0,00
1.355,00
146.732,73

Udgifter
Objektiv
Kontor,portomm.
Telefon
Korsel,rejser
Gaver,mgdermm.
Diverse

Udgifter i alt

71.853,49
16.574,61
8.541,97
6.906,14
10.382,64
1.621,00
115.879,94

62.794,60
24.359,20
8.762,48
11.204,48
8.040,93
2.416,45
117.578,r4

Resultat

41.686.10

29.154,59

Aktiver
Kasse
Girokonto
Udleg
Debitorer
Aktiver i alt

76,49
98.971,73
400,26
5.470,33
1 0 4 .9 1 9 ,9 1

900,00
85.196,90
3.853,30
7.062,50
97.0t2,70

Passiver
Formuepr. 31.12.2000
Skyldigmoms
Skyldigeomkostninger
Nrestearskontingent
Passiver i alt

74.177,97
4.415,65
3.085,19
23.240,00
104.918,81

32.491,97
4.457,22
24.463,61
35.600,00
97.012,70

SvendErik Jeppesen

Lars Sch6nberg-Hemme

Willy Thomsen

Kasserer

Revisor

Revisor
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Anvisningssalgslisten til ssndag d. 29.4.2001
Anvisningssalgseffekterne
selges som beset,og DanskFotohistorisk
SelskabpAtagersig intetansvarfor eventuellefejl og mangler
og den anfsrtetilstandsbetegnelse.
Koberog selger erlaggerhver 12,5o/o
til D.F.S.DeraftegneskontantpAstedetmedsAvelksber
somsalger. Kreditgiveskuntil medlemmer,
der ikkeer til stedevedanvisningssalget.
Vedkommissionsksb
vil effekterneblivesendt
pr. postopkravning.Den,der afgiverbudfor trediemand'hafter
for buddet.Medlemmerkan indsendebud pr. telefonellerskriftligttil
til anvisningssalgslederen:
Leif GermannJensen,Gl. Kongevei172C,2. sal, 1850FrederiksberoC - Uf. 33 21 43 67

1980-98
13stk.

Cornwall

Hasselbladbrochurer+ lidt Leica
4 stk.,1936-37-38/1966-67
"Kamera"fotohand
1970/80-erne
2 stk.danskefremkaldertanke,
bakelit.
Trakassemedca. 35 stk.filtre
28 bind= det
storste ivenhederi billeder.1900-68.
17 bind+ index= det udqivne
Chr.X.Fred.lX.Dr.
Kassemeddiversedanske
Kassemeddiverseudenlandske
fotobooer.mestAmerika
postkortalbum,
+ div.
2
hvorafca200 meddanskeskuespillere
Kassemedstereobilleder,
visitkortog div.fotos
F
. DurstM601+ 50mmNikkor+ 80mmRodenstock
Kassemedmo
ur. lvsbordetc.
(1966)med35+50+135mm.
MirandaFV speilreflex
obi.oq tasker
model2(fra1934)medRodenstock
Tvsk4,5x0"RUBERG"
"Minox35 EL"(1975)m. oro.etui.+ mini-blitz
BRAUNPMETTE ll M, m. udskiftelig
Steinheil
Cassarit2,8145
os BT
Polaroid
Autofocus
PrakticaMTLSm. Exaktar1,7
1.7samtBT
MinoltaSRT101m. Rokkor-PF
PRADO150
ZeissContinam. Pantar2.8 samtBT
Minox35 EL medBT
YashicaElektro35 GS m. Yashinon1.7samtBT
htomaticll m. Biokor1,9samtBT
LOMOCOSMICbakelitkult-kamera
medBT
FuiicaAutoM medFuiinon2,8
ERNIafstandsmAler.
danskkvalitet.
ViewMaster
med
Ernemann
fra 20'erne
Unox35mmfremviser
Ernemann
box,FilmK, 6 x 6
ProntorS
KodakRetinette,
Reomar4,5150,
Stereoforsats.
Jena
AutoKenlock.300mm
6x9.Bilinar
Chinon35 F-M.f:2.8/38mm
Chinonex
Electronic,
f:2,8/39mm.
Minoltaf:2.7Rokkor
f:2,8/36mm.
fa

MINOX
MINOXd

l:2,8

rat (m.
lille

Anvisningssalgslistentil ssndag d. 29.4.2901

Beskrivelse
iorig.Aske
kaldertank
MINOX
1 9 9 0 -9 1
McKeown'sPrice
ukkere
o
aldre
med
diverse
Trakasse
le obiekti
Trakassemed 3
Gl.mess
kkeraf tra medrulle-ialousi
Gr.
ort oq fotos.G tre medh
til
f:1,8/50mm.
PENTORSUPERTL m. Oreston
(lukker
ndermodel,
KODAK35.
KODAKFILMTANKmodelB-2,m. trakasse
itrakasse
Gl.messi
CANONAE-1u. obi./ PrakticaLLCm. Oreston.(- funktion? / ?
n (35mm
2 stk.ZEISSIKONWechselM
Aleri laderetui
WestonMasterV,
Sensorlvsmdler
Soli
SIGMAspeiltelef:8/600mm,til Canon,i orig.taskeog emballage.

AutomatModel4, - defekt.
Rolleiflex
Novoff
ex Noflexarf:4,51240mm
Novoflex
m
Schneider-Kreuznach Tele-Xenar f '.5,61200m
+ motor
+
CANONAE-1m. Canonf:2,5/35mmCanonf:3,5/200mm
+ Tokinaf:3,5/17mm.
/ islidtkuffert
+ Seimarl:2.8128mm

4

lhagee- Edixa- Soligorm.m.
Kassemeddiv.mellemrinqe,
5 stk.div.
model
Kodak35.
2 .8 1 4 5 .
Flexilette24x36.
1:2,8145
Trio35.D.Zuiko
Serie3 no.74437
1:7,71210.
C.P.Goerz.Dopp.Anastigmat
MinoltaFS 35 Auto

f:2,8/35mm.
RicohFF-1s.Electronic
mm.
s TrioAF.Zuiko1:3,4/35
o

Professor og filolog Vilheln Thomsen. Statelio
optagelsefra ca. 1909.

Komponisten Car I Nielsen.
En.fornem Elfelt-optagelse(?) fra ca. 1930.

Henri Cartier Bresson
At fange 'det afgorende ojeblik', som Henri Cartier
Bresson,fodt 1908,siger,er der slet ikke tale om. For at
ni dette mi man ud over det blot registrerendefotografi,
bogholderiom man vil. Hcs
eller det fotojournalistiske
Elfelt er der yderst sjrldent en pregnant afslsrende
sjrlelig dybde, som i et Yousuf Karsch, fsdt 1908,
portret - eller i et spandendeGoodwin billede. Hertil
skal man entenhave srrlige evner,eller man skal have
Hos
uendeligmegentid til at samtaleunderoptagelsen.
havde
vi i
hoffotograf
Th.
Weg
lrremester
kgl.
min egen
gennemsnit2 eller 3 fotograferingerpi en uge, og meget
ofte blev kunder kaldt ind til omfotografering,efter at
Weg i raseri havde krrust alle glaspladerfra den fsrste
fotografering.

stor stivhed og selvhojtidelighed.Det skyldes delvis
tidens dybe respekt for 'det at blive fotograferet', og
delvis lagdeforretningenselv grundentil dennestivhed
ved at inviterefolk op til 'at blive fotograferettil arkivet'.
Allerede dette medfsfte, at folk trnkte: 'dod og kritte nu erjeg virkelig blevettil nogeti denneverden'.
' Elfelt-fotog raferne'

Man mi formode, at Peter Elfelt pA et vist tidspurrkter
holdt op med at deltagei den dagligefotografering- med
mindre det drejede sig om kongelige personer,eller
personerhan kendtesrerligtgodt. I stedethar man fundet
en Elfelt-stil, som er blevet brugt generelt af de to
ledende ansatte fotografer, Bror Johanssonog Justr-rs
Petterson.Fsrstnevnteblev ansati 1912og findes endnu
i 1920.JustusPettersonblev ansati
Den store 'Magnum-udstilling'p6 Louisianaviser fire pi medarbejderlisten
1923
og
forlod
forst
firmaet i 1968. Det fotografiske
Henri Cartier Bressonpoftretter. Som en kommentartil
disse siger mesterfotografen'."Selvom man hdberpd, ndr arbejde blev derfor hovedsageligforetaget af disse to
man laver el portret, at fange den indre stilhed hos et fotografer.IsrerJustsusPettersonbar en stor byrde, men
frivilligt offer, er det ikke desto mindre svart at liste et senerespillede ogsi fotograf frk. Werchmeisteren rolle
hun
ispr
atelieret, hvor
tog
sig
af
kamera ind mellem skjorten og hudenpd vedkommende. pi
Principelt
bornefotograferingerne.
var
det
absolut
det
I et portrrnt tegnet med blyant er det derimod et
bedre borgerskab,der lod sig fotograferehos Elfelt. Det
spargsmdl om kunstnerensegen indre stilhed".
var og blev de nyudnevnte officerer, embedsmrnd og
Det er nok dennestilhed,der manglerhos PeterElfelt, og ledende politikere samt ledere af industrielle
dannede grundstammen i
miske derfor, at hans samtidige kgl. hoffotograf Mary foretagender, der
- ud over naturligvis den
portrrtfotograferingerne
(1856-1939)
portrretter
isrr
af
kan
fremvise
Steen
kongelige
familie.
kvinder hvor man kan fornemme, at fotografen og den
fotograferede har vreret pi bolgelrengde.Mange af de
portrretter som er udgiet fra atelier Elfelt er prreget af
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'Print out paper'
'fotografering til
Forretningsmrssigt var ideen med
arkivet' genial. Selve optagelsen kostede naturligvis
penge, idet fotografensarbejdsindsatsskulle honoreres.
Dertil kom materialeforbruget,men kunden fik kun et
Nir dissepi'print out paper'
srt provebillederudleveret.
gradvis blev msrkere og morkere, hver gang man si pi
dem, hibede Elfelt ph, at holdbare kopier blev bestilt.
Hovedpartenafkunderne snskedesom regel at fi leveret
et, to eller seks aftryk til hustru og born, forrldre og
svigerforcldre,sidelobendeblev der ogsi leveretbilleder
til brug for aviser og blade. Her 16 den egentlige
fortjeneste.
De bedste og mest vellykkede optagelser blev ofte
udstillet i de karakteristiskehjorneskabepi gadenforan
indgangentil Ostergade24 - lige ved siden af indgangen
til Duzaine Hansens korsetmagasin. En lsbende
gjorde
udvekslingaf fotografieri disse udstillingsskabe
lige at
for
pi
strogturen
op
publikum
standsede
at
sit til,
der
var
Samtidig
udstillet.
var
blevet
nu
opleve,hvemder
hans
og
monarken
en chance for at s€, hvordan
gemalindenu sAud. De var nemligaltid udstillet- TV og
Billedbladetvar der ingen,der endnuhavdetenkt pa.

Den noble fremtreden - skreddersyet tai og
ekstravagante vener |'der pd perioder (.ll
okonomiskstabilitet!

om den eller den personer
Ofte stillervi os sporgsmAlet,
verdensbersmt,hvorfor sporgsmilet bliver indsnrvret
til: 'Verdensbersmti verden eller verdensbersmti
Danmark?Nir dette sporgsmAlbliver rettet mod Peter
Elfelt, mi vi nok erkende, at han langt fra er
verdensbersmt.Miske er han verdensbersmti Danmark
- men egentligfor hvad?
Det er imidlertid en kendsgerning,at han med sine
'StereoskopGalleri', indtager en
filmreportager og sit
serstilling indenfor darrskfotografi. Samtidig form6ede
han med en enest6endeevne for forretnitrg blandet op
med
tidens bedsteborgerligesnobberi, at opbygge en
var
Pd beggesider af porten til Ostergade24
fotografisk
virksomhedblandt de stsrstei Danmark.Som
nobiliteter
hvor tidens
ophengt udstillingsskabe
jeg
i min indledning, var fotografien ved det
nrvnte
den
kongelige
kunnebeskuesserlig
familie.
forrige irhundredskifteen af vejenetilat blive beromt og
velhavende.Det fsrste lykkedes for Peter Elfelt; ellers
Konklusion
havde ingen i dag - 70 ir efter hans dod, beskreftigetsig
To store nutidige billedsamlinger- ud over de tidligere
'The med ham. Om han blev velhavende,kan man stille et
nevnte - har tiltrukket sig min opmarksomhed:
sporgsmilstegnved. Persorter,der lever i dag, og som
'Magnum-udstillingen'
pi
Family of Man' (1955), og
ham personligt, fortrller, at han ofte sagde:"Aah,
Louisiana(2001).'The Family of Man' har nasten ingen kendte
jeg
har ingen penge", og at han ofte Sbenlyst klagede
eldre fotografiske portretter med, men der er dog 26
over, hvor dyre ting var. Pi den andenside manglededer
portrctter blandt de 503 billeder fra 68 lande, som blev
ikke noget i hans daglige tilvrrelse. Hans egen noble
udvalgt blandt de ca. 2 mio. billeder, der indgik i den
fremtrrden,
det skreddersyede toj, hans ekstravagante
fsrste bedommelse.Blandt disse 503 finder vi kun 6t
hans sommerbolig i Skovshoved med
rejsekuffert,
dansk fotografi, nemlig Wermund Bentsensoptagelseaf
hans ksrsel i bil hver dag ind til
b6d,
badebro og
en skibsverftsarbejderder hviler sig et ojeblik. Selv om
'Magnum-arkivet'indeholdertusindvis af gamle billeder, Ostergade i en tid hvor der neppe har vreret mere end
om, at han i
er der, si vidt jeg har kunnet ffi oplyst, ikke 6t eneste 100 biler i Ksbenhavn alt dette vidner
o
ret
velstiende.
perioder
vreret
mi
have
Elfelt billedeblandtdisse.

36

Cecil Foto
- en kredemed mangeled
Historien om boghandleren fra Mon, som drog til hovedstadenog blev en del af Danmarks
fotohistorie.
Interwiev ved Gunni Jorgensen

Det hele startede med at en ung mand ved navn
HenningBrinkmannOddr,der hos den lokaleboghandel
i Stegetog en uddannelse
som boghandler.Da den unge
mandhavdeen strerklengselmod Ksbenhavn,blev han
efter leretidens afslutning kun 4 mineder hos
boghandleren.
Han sogte,og fik i 1938job som fotoboghandlerhos Kongsbakog Cohn,der pi det tidspunkt
endnu var en lille foto-boghandeli Skoubogadei
Kobenhavn. Den lokale boghandel pi Msn havde
foruden det sedvanlige sortiment i boger og papir
imidlertid ogsi haft et mindre sortimenti foto, og den
unge mand havdefattet en intensinteressefor disseting,
og var efterhinden avancerettil at vrre den lokale
specialistindenfor foto. Ved ansrettelsessamtalen
med
den gamle Kongsbak(Cohn var pi det tidspunktafgiet
ved doden),spurgteden ungemand om omfangetaf foto
hos Kongsbakog Cohn, og da den gamle ikke selv var
srrligt videndeom foto, endte det altsi med at H B.
Od6r blev ansat som drivkraften i opbygningenaf
Kongsbak og Cohns forretning. Danmarks absolut
fsrende fotohandel. Fotoafdelingenhavde stor succes,
og blev efterhindenudvidet med eget atelier og egen
kinosalpi Stroget.
Kinosalenvar en eksklusivitet,hvor gode kunder med
elevatorblev kort op pi l. sal,hvor de kunnefh fremvist
resultaterneaf deressmalfilmsoptagelser.
Som tiden gik blev den aldrendeKongsbakog den
unge H. B. Oddr meget nrcrevenner,og de indgik en
aftale om at H. B. Od6r skulle blive i forretningensi
bnge en af regtefrellernelevede.I sin fulde konsekvens
medfsrtedette,at det ikke var muligt for den unge mand
at ssge andet job eller begynde som selvstrndig.
Forudenden gamle Kongsbakog H. B. Oddr var der i
forretningentillige Kongsbaksssn Poul, og de senere,
indenfor fotobranchen, nok si kendte herrer Nagel,
Arendt, Viderup, Leerbech Sorensen, Aagaard og
Bering. Ssnnen Poul var hojt intelligent og utrolig
dygtig til mange sprog, men havde til faderens
bedrsvelseingen serlig interessefor foto, og den gamle
Kongsbakvar derfor ikke interessereti, at ssnnenmed
tiden skulle fsre forretningen videre. Med til billedet
horer ogsi, at det sikkert ikke altid har veret nemt at
vare Poul Kongsbak med si strerke og karismatiske
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Henning Brinkmann Oddr,'dynastiets' grundlegger
-fotograferet hos Kongsbak og Cohn.

herrer'oversig' som Brinkmann,Nagel(der var fetter til
Poul Kongsbak), Arendt, Viderup (der senere blev
direktsr hos JamesPolack og endnu senereselvstrndig
indenfor fotobranchen),Chr. LeerbechSorensen(senere
CentrumFoto), Aagaard(der ibnede en stor farvehandel
p6 Gl. Kongevej) og Bering (der blev direktsr hos Erik
NielsenA/S, og ejer af flere vertshuse).
I l95l dode Kongsbaksom 92 hrig, og H. B. Od6r
opsogerfru Kongsbakog lufter sit snske om at begynde
som selvstrendig.Fru Kongsbakviste stor forstielse for
dette snske, men H. B. Od6r m6tte love at blive I ir
mere. Senere forsogte fru Konsbak at viderefsre
forretningen med Poul Kongsbak som leder, men han
havde af en eller grund en udtalt aversion mod at
udbetale ugelon til fotograferne, n6r hele det avrige
personalevar minedslonnet,og det medforte si mange
problemerat Poul Kongsbakmitte nedleggesit atelier.
H. B. Oddr overtog derefterden del af forretningen,og
de hidtidige ledere af atelieret brsdrene Wolf fulgte
med: navnetpi dennedel af H. B. Oddrsvirksomhedi
Vejlegadepi Osterbroblev Foto Prima der eksisterede
helt frem til 1989.
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H. B. Oddr havde2 sonner,Prebender blev fadti 1942
Hovedaktiviteteni H. B. Od6rs virksomhed var og Jorgenfodt i 1946.Den rldste son begynderefter
imidlertid salg af fotografiskeartikler, og han etablerede afsluttetskolegangi 1958at gA sin far til hinde i Niels
i Niels HemmingsensHemmingsensgade, ogsi for at faderen dermed kan fA
med navnet'CecilFoto'forretning
gade nr. 8 ikke langt fra Kongsbak og Cohn. Navnet bedretid til at ksre rundt til sine rnangefaste kunder.
Cecil blev valgt udelukkendefor at komme til at sti Prebenhavdedog som stor dreng irrdenda lejlighedsvis
forst i telefonbogen.Et godt grundlagfor den nystartede veret med hos Kongsbakog Cohn, hvor han havdehafi
'snuse'lidt til branchen,og faderens
forretning var, at en stor del af ikke mindst de mulighed for at
kunderfulgtemed,da de hidtil havdevrret mangegodeforbindelsergjordedet ogsarnuligt for harn
bedrestillede
at v&re kort tid forskelligestedersornpraktikant.
kunder.
H. B. Oddrs'personlige'

1-*'4

dr udvaloetaf kvalitetskameraer
,.
storre end nogehsinde.
..

Brochure-serien er fra 1954. Fremstillet som en folde:.
ud' sag nummereretfra I-5. Man folder skiftevis den'
'
ene og den qndenvej. Der startes med'For detforste'- i
sammenfoldet tilstand n@sten som billede I - i fuld,
starrelseca. AI 2xA3).

ybkser-fotointeressen
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meningenat han skal have den. Pi det bekrreftendesvar
rekker manden25 sren tilbage med et nej tak, og siger
at han gerne vil ksbe alle de apparater,der fulder hele
det ene udstillingsvindue.Det viste sig at vrere en i
Ksbenhavnkendt formuendeherre pi vej til et renseri
med nogle egte trcpper pi nakken. Af dette lrerte
Preben,at man aldrig skal skuehundenpi hirene.
Som stort set alle unge mend pi den tid var Preben
inde og aftjenesin vrernepligt,og en orlovsafteni 1961,
hvor han var til et msde hos Kodak, sad han ved sidenaf
et meget ungt par der hed Bille. Disse sympatiskeunge
menneskervar ved at ibne en fotoforretning pi Peter
Bangsvej 39, og under hyggeligt samvrer fik de af
Preben forskellige gode rid. 3 mineder for den unge
vagtkommandsr i militrerpolitiet afslutter sin tjeneste,
blev han pi kasernenringet op, og fik tilbudt at ksbe
forretningenpi Peter Bangsvej,da hr. Bille havde fiet
konstatereten megetalvorlig sygdomog ville ds i labet
af kort tid. Prebenslog til, men da han stadig var inde
ved militrret, kunne han kun holde forretningen6ben 6
timer hver onsdag,hvor det var muligt at ffi orlov.

€

Tiden i Niels Hemmingsens
gadegav ogsi anledningtil
forskelligeepisoder.Ovenoverforretningenvar et hotel,
hvor der pi et tidspunkt var indlogeret et amerikansk
egtepar med 2 born, hvoraf den ene var en lille
korpulent dreng p6 ca. 9 ir. En dag kommer drengen
alene ind i forretningen og skal have det bedste
fotoudstyr der kan ksbes. Man blev mere og mere
skeptisk, efterhinden som drengen bestilte det mest
kostbareder var. Det endte med et Exakta kameramed
alle objektivertil, og den lille drenghaledeet tykt bundt
dollarsedlerop af lommen og betaltegladelig.Alene
forretningensindkobsprisvar pA kr. 4.900.- der pi det
tidspunkt var en ganske stor sum. Varerne var si
kostbare,at importoren Erik Niensen, der resideredei
Rosengirden,afsikkerhedsgrundesendte2 mandafsted
til forretningenmed varerne.

Broderen Jargenhavde i 1964 ligeledesgennemgAeten
uddannelsesom fotohandler,og efter 5 ir i Niels
Hemmingsensgade, sammenmed faderen,ibnedes i
1969 fonetning nummer 3 med navnet Cecil Foto i
Koge, og Jorgenblev bestyrer.Familien havde nogen
tilknytning lil egnen, og da der i Koge kun var I
fotohandler i forvejen, var det en oplagt mulighed at
ibne forretning der. Prebenog Jorgen var fotohandlere
med visioner og fremdrift, og ibnede flere
fotoforretningeri Hoje Gladsaxe,Hvidovre og Lyngby.
Det viste sig dog med tiden, at arbejdsbyrdenblev for
stor, hvorefter forretningerne blev afhrendet igen.
Broderen Jorgen fortsatte derimod med krum hals og
ibnede desuden forretninger i Nrstved, Ringsted,
NykobingF. og Soro.

En anden episodeopstod som folge af en lidt pinlig
misforstielse. Forretningens beliggenhed i Niels
Hemmingsensgadegjorde, at tiggerneder denganghver
dag flokkedes ved Helligindskirken ofte kom ind i
forretningen og tiggede 25 are til kaffe og brod.
Trafikken var si udbredt, at der hver morgen for
nemheds skyld blev lagt en stribe 25 orer oven pi
kasseapparatet,si de kunne udleveres i en fart. En dag
kom som sredvanligen lazaron med en ubestemmelig
treppebylt pi nakken ind i forretningen. Pr. refleks giver
Prebenham den obligatoriske25 are, hvorefter manden
forundret kigger pi den og spsrger, om det virkelig er
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specialiseredig, ogfulde mindst clet ene u/ dine vindtrer
med brugte kameraer".I den folgendetid korn Leerbech
megetofte pA besogog gav Prebengrundigvejledningi
salg af brugtekameraer,og om lekturehvor yderligere
informationkunnefindes.Prebenhavdedog ogs6en god
ballastfra Kongsbakog Cohn. hvor salgetaf de gode
gamle mrrker som Zeiss,Voigtliinderog Rollei sarnt
brug af planfilm og plader havde veret en indarbejdet
rutine.

PrebenOderforansinforretningpd PeterBangsvej'
PrebensforretningpA PeterBangsvejgik godt, der blev
i de ir solgt mange nye kameraer. Pi den tid var
Voigtliinder et af de helt store mrrker, der fik en
fremtrrdende plads i sortimentet.Det dyrestekamera i
forretningen var et Bessamatickamera, der da ogsi
havderrespladseni midten af udstillingen.Vrrdien af
varelagerethavdeen overgangden for den tid svimlende
og tilbehor
vrrdi af kr. 17.000.- Msrkekammerudstyr
var en andenvigtig del af forretningen,og der opstodet
samarbejde med Ssren Tang om direkte import af
forskelligeting til msrkekammeretblandt andet Tura
fotopapir. Salgetaf brugte kameraerkom fsrst i gang i
begyndelsen af 80'erne med inspiration fra Chr.
Leerbech Ssrensenfra Centrum Foto. Chr. Leerbech
der var en af branchens hojt estimerede og meget
vidende sagde til Preben "ndr du bliver en rpldre eller
halvgammel mand, vil fotobranchen vrpre pd vej til at
da, og det enesteder kommer til at vrnreforretning i, er
salg af brugte kameraer. Du skal derfor allerede nu
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En dag, hvor det var et ssenderegnvejr ikke lrrrge
efter Abningenaf butikken.komrneren fremrnedherrer
trampendeind pi det nye fine bl6 gLrlvtrppe.Han si slet
ikke ud som en kober,med et som PrebensAdet, noget
ydre og strrkt rnudredewaders.Han spurgte
derangeret
efter det bedstekamera forretningerrkunne byde pA.
Preben var meget skeptisk, lnen ihukomrnendesin
gade.og
i Niels Hemmingsens
oplevelse
med'lazaronen'
efter devisenat det om nsdvendigtaltid er nemmereat
srlge 'nedad' end 'opad' viste han det dyreste Canon
kamerahan havde.Pi foresporgslenom det nu ogsi var
det bedsteman kunne f6, svaredePrebenbekreftende,
hvorefter herren sagde, at si ville han gerne have 2
stykker,da der si var et til hver af hansborn. Det viste
sig at vrereen megetkendt godsejer,der kom lige fra et
traktorstrvne.
Forholdende i fotobranchen var dengang vrsentlig
anderledesend i dag. For fotohandlernesinddening
havdedet selvfolgeligen stor betydning,at prisernestort
set var faste, men derudover var sammenholdetuhyre
strerkt og havde ofte folge af strerkevenskaber.Man
kendtehinandenbedreog stoledemere pi sine kolleger,
ikke mindst fordi mange havde rod hos Kongsbak og
Cohn. Da de japanske kameraerdukkede op, og Poul
Westheimerovervejedeat importereCanon og Minolta,
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det dig, der si gammel,at du kan fortrlle mig, hvordan
man setter en film i en Rolleiflex"? Den sidste nye
kundegruppe er unge piger, der ksber gamle
brlgkameraer som dekorativt udstyr til at stille i
blomsterkrybber,hvor de med spotlys pi stir og ser
dekorativeud.

", ' :
,"1'

i

iN
:*Nsirii'i

:

jNiN

'-, I ,',,,,1.,i: i ": ,
i

i

*,S

$i"ilt

],$N
u x s"N
:...."..-""

nye apparater.Hvis han var positiv,ville det vrre uhyre
meget lettere for Poul Westheimer at fa de avrige
fotohandleretil at accepteredejapanskeapparater.
Fotobranchen
udvikledesig fia slutningenaf 5U erneog
op gennem60'erne med stor hast,og for eksempelen
entreprenantherre som Leif Jedi, der som si mange
andre ogsA kom fra Kongsbak og Cohn, havde stor
succesmed PlatanFoto, hvor han ofte havdespecielle
arrangementersom for eksempelskattejagti den nrerved
liggende Ssndermark.Han havde udlagt lange tynde
snore,og ved at falge dissekunne man v&re heldig at
finde smAgaversom film og Iignende.Det var ogsi i de
ir, at Brodmann ibnede forretning pA stroget,og med
sine helt nye forretningsmetodergav en skarp
konkurrenceog skabtemegenfurore i branchen.| 1976
dor H. B. Od6r pludseligt,og brodrenePrebenog Jorgen
ksrer forretningeni Niels Hemmingsensgade videre
med forskelligebestyrerep6, indtil den blev lukket i
1 9 8 .1
De gode rid Fra Chr. Leerbechhar Prebentrofast fulgt,
og forretningen pA Peter Bangsvej henter i dag den
storste del af omsrtningen hjem ved salg af brugt
fotoudstyr. I takt med at flere og flere af de ovrige
kobenhavnskefotoforretninger opgiver at srelge brugt
udstyr, vil Prebenfocusereendnu mere pi dennedel af
forretningen. En vresentlig del af kunderne er
stamkunderog samlere, og i de senereir er det ogsi
stamkundernesborn, der opsoger den lille forretning.
Desuden er der et stigende antal opringninger, hvor
kunder med aldre apparater soger rid. Det er ikke
usedvanligt, med en opringning der begyndermed "er
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lndkobenetil forretningener for en delsvedkommende
sAkaldte'brevduer',det vil sige det er kameraerder er
solgtfra forretningen,
og nu ved bsrnenesmellemkomst
kommer tilbage igen, n6r forreldrenedor eller kommer
pi plejehjem.De senereir er der dog ogsi opkobt hele
samlinger.
Efterhinden som der kun er ffi fotoforretninger der
kober brugt udstyr, kommer der ogsi flere og flere
'ukendte'kunder
der vil srlge gamle kameraer,men alt
registreres
i en kosterbog,der ringestil kostercentralen,
og der skal desudenaltid visesbilledlegitimation.
Da alt
er nummereret,
er det nemtfor politietved lejlighedsvise
stikproverat konstatere
tingenestilstand.Kun I gang pA
39 hr er Prebenblevet narretaf en legitimationmed at
falsk billedeisat,og det kostedeham den nettesum af kr
1.000.-i bode. .rErgerligtvar det selvfolgeligogsi, at
politietkonfiskerede
det pigrldende kamera.Der er ved
ksb af brugtekameraeret srrligt forhold at tagehensyrr
til. Efter Prebensudsagner der rnangereparationerfor
kameraernekan selges igen, og der skal i gennemsrrit
lrgges ca.40ohtil kobsprisen
alenetil reparationer.
Selv har Preben ikke v&ret fristet til at samle
systematisk.Der er dog i Areneslob plukket enkelte
serligt flotte eksemplarer fra. Srerligt har en
forkrrlighed for Canon ofte rnedfsrt store fristelser,
men tet fulgt af kameraerfra Zeiss og ikke rnindst
Voigtliinderi de flotte bl6 esker. I en irrekke havdeH.
B. Od6rhaften specieltrttilknytningtil rnrrket Minox,
og havdebl.a. ogs6eget Minox atelier,Prebenhar som
folge derafogsi haft flere Riga Minox. De flesteer dog
solgt igen, og faderensrid om at samle pi alt rnuligt
andetend det der er levebroder med enkelteundtagelser
blevet fulgt. Efter Prebens mening var det tyske
Lordomat et rigtigt godt kvalitetskamera,og han har da
ogsi endnuen stoft setkompletsarnlingaf dettemrrke.
Preben ser meget pessimistiskpi den traditionelle
fotobranches fremtid. De fremstormende digitale
kameraer Ear, at en stor del af de nuverende
fotohandlerehverken kan eller vil uddannesig til at
srlge dissekameraer,computere,printereog hvad dertil
horer,og de vil derfor i lsbet af en kortereArrrkke blive
nodt til at lukke. I forretningenselges der digitale
kameraer,men slet ikke nok til at udgoreet levebrod,og
Preben erkender, at de kunder der ksber digitale
kameraerved meget mere om det end han gor. Selv vil
han meget gerne fortsrtte i m6ske l0 ir endnu, men
med endnu storre vregt pA brugte kameraer,og hvis det
er muligt med lidt kortereibningstiderend i dag.o

DANSKE STUMFILMFOTOGRAFER:
- Axel Graatkjrer
Marguerite Engberg

denne film den 5. April 1909 folgende ord om
fotograferingen:..."and the photography(is) of the
usual high standard"og direkte om fotografen stir der i
omtalen af "Et Revolutionsbryllup"(1909): "The
photographerhas perforrned his part of the work to
perfection".Den omtaltefotograf var Axel Sorensen,der
til Axel Graatkjrr.
i l9l I tog navneforandring
Axel Graatkjer
Han blev fsdt den 19.November1883i Vellinge-Koller
og dode den I l. Novetnber 1969 i Arhus. Han havde
oprindeligtenkt at blive rnusikerog tog af den grund til
Ksbenhavnfor at uddannes.For at tjenetil livetsophold
under studierne sogte han i 1905 stillingen som
programselgeri OIe Olsens biograf i Vimmelskaftet.
Han blev snart forfremmet til filmoperator. I ca. I 6r
og si alle de
stod han ved sidenaf forevisningsapparatet
mange film, der korte gennemfremviseren.Graatkjrr
meget om
havde ojnene med sig og lrrle
filmfotograferingi den tid.

Den unge Axel Graatkjer med sit apparat.

Filmens guldalder
I 6renefsr Den fsrste Verdenskrigoplevededansk film
sin fsrste guldalder.Der er flere grundetil det.
Fsrst og fremmest havde vi med Ole Olsen en
filmforretningsmandaf de store.Allerede i 1906da han
grundlagdesit filmselskabNordisk Films Kompagni
forstod han, at skulle dansk film blive en okonomisk
succes,var det nodvendigtat satsepi det internationale
marked. Han etableredederfor omgiende salgskontorer
og filialer i udlandet,og da vi nir op til 1910er Nordisk
Films Kompagni blevet Europasneststorstefilmselskab,
kun overgiet af Path6 Frdresi Paris. NiLr det lykkedes
for Ole Olsen at oparbejdesit selskabsi godt, skyldtes
det, at han i hoj grad besad evnen til at engagerede
rigtige menneskertil at frembringefilmene. Der er dog
pi dette omride to fatale undtagelser:nemlig, at han
ikke forstod at holde pi Asta Nielsen, og at han ikke
knyttede filminstruktoren Benjamin Christensentil sit
firma. Men ellers mi man sige,at han forstod at udnytte
den foreliggende talentmasse, det v&re sig blandt
instruktorer, skuespillereeller fotografer. Ikke mindst
fotograferingenaf de tidlige danskefilm var fortreffelig
og blev tidligt piskonnet ogsi i udlandet.Man kan f.eks.
citeredet amerikanskefagtidsskrift"The Moving Picture
World", der i deres decembernummer1908 skriver:
"The photographyis excellent and the acting perfect".
Om "Nat Pinkerton I" har samme blad i sin omtale af
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Ole Olsen
I januar 1906grundlagdeOIe Olsensit filmselskab,der
fik navnetNordisk Films Kompagni.Selskabetsforste
film var reportagefilm.Axel Craatkjer var med til
af bl.a.den 250 m langefihn om Chr. IX's
optagelserne
bisrettelseijanuar 1906. Det blev Arets hngste
reportagefilm.I marts 1906 udvidedesproduktionentil
ogsi at omfatte spillefilm. Til at indstuderedisse fihn
ansatteOle Olsen tryllekunstnerenLouis Halberstadt.
Ole Olsen har utvivlsomt ladet sig inspirereaf fransk
ogsi havdeen fortid
film, hvis forstespillefilminstruktor
som tryllekunstner:GeorgeM6lids.Ole Olsensforsteto
spillefilm blev fotograferet af den professionelle
fotograf Rasmus Bjerregird. Men allerede inden den
anden film var i hus, blev Halberstadtafskediget sorn
uduelig og erstattetaf Viggo Larsen,der indtil da havde
vreret beskrftiget som den daglige leder i "BiografTheatret".Heller ikke Bjenegirds arbejdevar Ole Olsen
tilfreds med, si denne blev forflyttet til Nordisk Films
Kompagnis tekniske afdeling i Frihavnen, hvor han
skulle have overopsyn med filmkopieringen. Til at
erstatte Bjenegird som filmfotograf udnrvntes Axel
Ssrensen (Graatkjrer). Det var et heldigt valg. Den
autodidakte Graatkjrer udviklede sig i lobet af
forbloffende kort tid til at blive en fremrasende
filmfotograf.

'Balletdanserinden' (l9l
l). Scene med deep .focus
optagelse. Asta Nielsen i midten. Instruktor August
Blom.

'Den hvide Slavehandel'(1910).

Et tidligt eksempelpd
split-screen.In.ttruktor August Blom.

Som kameramandudmerkede Graatkjrer sig forst og sige i januar 1911, da filmen blev optaget,rAdede
fremmest ved sin sans for billedkomposition,hvilket Nordisk Fihns Kompagnikun over megetffi lampertil
iser kom frem i udescenerne.
Allerede i begyndelsenaf kunstigbelysning(de sikbldtejupiterlamper).psilander
1907 med optagelserne af "Roverens Brud" var kommerind i et morkt rum, men hansmoderoverrasker
Graatkjrr pi hojde med de bedste udenlandske ham og tender det elektriskelys. Med dt ligger
hele
fotografer.Fra dennefilrn huskerman iser den scene, scenenstrerktbelyst. Denne virkning opniedes
ved til
hvor
politiet angriber cowboy-roverne. Her scenensbegyndelseat dekke atelieretsloft
udefra med
demonstreredeCraatkjrr sin evne til at arbejde med msrke trpper. Man anbragteto mand oppe pA
taget og
billedets dybde: Vi ser en skare cowboys komme ved at give et tegn dvs. da moderentender lyset,
rivei
marcherendefra baggrundenop ad en snoet sti, der de to mrendtepperne vek og dagslysetfalder nu
ind p6
ender i forgrunden, hvor politiet ligger i baghold. scenen..
Scenener optagetfra en positionmellempolitiet og os,
si vi ser politiet bagfraog pA den mide opfatter,hvad de | "Balletdanserinden",
optagetfa mineder senere,har vi
ser. Med en sAdan scene viste Viggo Larsen og den fsrstedybdefocusoptagelsei danskfilm. Det
er den
Graatkjer, hvordan de havde arbejdet sig fri af scene,hvor vi serAsta Nielsenst6 i midtergrunden
p6 en
scenedramatikkens
konventioner.I 1909 var Graatkjrer teaterscene.I forgrunden st6r Johannes poulsen med
kameramandpA "Heksen og Cyklisten", miske den
ryggentil og betragterhendesspil. I baggrunden,ude i
eleganteste
trickfilm i danskfilms historie.Dennefilm kulissen,st6r to brandmand,
der ogs6 ser p6. Alle tre
arbejdedeforst og fremmestmed stop-motioneffekten.I planer,forgrund,midtergrund
og baggrunder samtidig
l9l0 fik Nordisk Films Kompagni en ny kunstnerisk skarptaftegnede.At skabe
en s6dandybdevirkningunnJ
leder med instruktsrenAugust Blom. Mellem Graatkjrer 191I krevede en meget
stor akkuratessefra fotogiafens
og Blom opstod et makkerskab,der resulteredei en s.ide. Vi mi jo huske,
at celluidens lysfolsornhed
rrekke ypperlige film, hvor bide instruktar og fotograf dengangvar ringeog svarede
til 8- I 0 DIN. Dennesidste
eksperimenterede
med filmmedietsmuligheder.I denne oplysning har jeg fra stumfilmfotografen
og
sammenhengmi fremh&ves"Den hvide Slavehandels fi lmdirektorenJohanChristensen.
sidste Offer",
Frengslets Port"
"Ved
og
"Balletdanserinden",
alle fra l9l l. I den fsrste af disse Nordisk Films Kompagni
tre film arbejdede de isrer med sidebelysningaf de I 1908fik Nordisk Films Kompagni
sit forsteatelierog i
optrredende. Ved at belyse personerne fra siden, slutningenaf 1909det andet.
Stadigvekvar der kun 6n
lykkedes det at modarbejde de flade, traditionelle fotograf til at optagefilmene.
Si Graatkjrerlravde,som
billeder, og skabe en tredimentionalvirkning. Denne han sagde,virkelig travlt i
1910.Han m6tte lsbe fra det
anvendelseaf sidelysetblev et af de virkemidler, som ene atelier til det andet for skiftevis
at optage film p6
Graatkjrr og dansk film i almindelighed snart blev den ene og den andenscene.I l9l
I lagds selskabetsin
bersmt for ude omkring i verden. I "Ved Frengslets spillefilmproduktion an pi flerspolers
fihn. Dette
Port" er der en meget bemerkelsesverdigscene.Det er bevirkede,at man i l9l I blev enige
om., at nu m6tteder
den scene,hvor den mandlige hovedperson,Valdemar ansettes nogle flere fotografer.
Den fsrste af de nye
Psilanderbegir indbrud i sin moders lejlighed. For at fotografervar JohanAnkerstjerne,
der snart skulle blive
vardsrettedennescenem6 man vide, at dengang,det vil miske den fsrende fotograf
hos selskabet _ men
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Graatkjrerfortsatte ufortrodent sit arbejde hos Nordisk sammetid at fotograferefilnt for altdre instruktorer.Han
indtil sommeren1913.I juni 1913.fik han et fristende var siledesfotografpi 4 af ErnstLubitschstidligstefilrn
filmene var instrueretaf Carl
tilbud fra det tyske selskabUnion. Dette selskabvar som hovedskuespiller;
pe
forste instruktion:"Blinde
Lubitschs
at optagefihn med Wilhelm, og
grundlagti l9ll, for udelukkende
Asta Nielsen i hovedrollen,og med Urban Gad sonr Kuh" fra 1914.Da Den l. Verdenskrigbrod ud var detr
instruktor. Den tyske rnesterfotograf Guido Seeber ottendefilm for iret l9l4 lige blevet frerdig. Krigen
havdeindtil sommerenl9l3 optagetdissefilm. Men nr-r bevirkede, at Union ikke fornyede kontrakten tned
havde han efterhinden fiet sA meget adrninistrativt UrbanGad og Asta Nielsen.Asta Nielsentog ttu tilbage
arbejdemed opbyggelsenaf fihnbyen Neu Babelsberg. til Danmark.Sarntidigblev Asta Nielsenog Gad skilt og
ophorte.
at han snskedeandre fotografertil at hjrlpe sig. Asta alt videresamarbejde
fra arbejdet med
N ielsen kendte Graatkjrr
og det var hende. der udvirkede
"Balletdanserinden"
tilbudet fra Union. Selskabettilbod Graatkjrr 3.000
mark om mineden,og da han hos Nordiskkun fik ca. 35
sxxN{iirNrs.\rxtl}\i.\rx-N--r-rs N,\\\\Nsiii\\)\\.:r\\\\\N\Nni
kr. orn ugen,slog han til og rejstetil Tyskland.hvor hatr
blev de neste 20 ir. Ifolge sin kontrakt med Uniort
skulle han vere fotograf(sammettrnedKarl Freund)pi
Asta Nielsensotte 6rligefilm. Det drejedesig om restett
a f p r o d u k t i o n efno r 1 9 1 3( 5 f i l r n )o g d e 8 t i l m i 1 9 1 4 .
hvor alt
Dissefilrn var i udpregetgrad primadonnafilrn,
person.
Asta
Nielsens
fremhrve
sig
om
at
drejede
grad
Graatkjrrs
mi have indskrenket
hvilket i nogen
Men hanstaletttslir igennern,isrr i
bevregelsesfrihed.
Her rni to filrlkomedierttrvnes: "Den
lystspilfilmene.
l i l l e E n g e l "f r a l 9 l 3 o g " F o r h u so g B a g h u s "f r a 1 9 1 4 .
fra Die
Fra "Den lille Engel"huskesiser optagelserne
'EnEielein'
(1913).Det var clengung
ikkeuulmindeligttrt
Astas fingerede selvmordsforsogfra "Forlttts og
og unhringecla
sumlitligt
a/'en
2
negativer
optagp
/ilm
filnr
I
sidstnrvnte
Baghus"scenen med karusselturen.
- her Gruulkfer &
hinuntlcn
vecl
.siden
u/
to./btogrufer
kommer Craatkjers evner bedst fiem. Han forstAr at
fotograferescenen,si man forstAr vor hovedpersons Kurl Freund.
:'::r'l'.,,'illrlliliiiil

kvalmeog svimmelhed,da hun stir af karussellen.
Urrderkrigen arbejdedeGraatkjrr for forskelligemere
blandt andetfor
eller mindre kendtetyske instrr.rktorer,
Lupu Pick og George Jacoby. Da krigen var fbrbi
der forst og fremmest
oplevedetysk filrn errstorhedstid,
filrnskole.Dettne
udmsntedesig i den ekspressionistiske
opgangstidvar skonorniskbegrundetaf den tyske marks
lave kurs. der bevirkede.at der var et stort udenlandsk
marked for tyske filrrr. En anden grund var
nationaliseringenaf den tyske filmindustri. der var
bleveteffektuereti slutningenaf 1917.Dette forte med
sig, at tysk filmproduktion blev samlet i 6t stort
magtfuldt selskab:UFA. Begyndelsenaf tyverne blev
nogle gode 6r for tysk filrnindustri.I forbindelsemed
denne opblomstring opstod der nu en rrkke smi
produktionsselskaber.
Produktionen
af spillefilm rrAedei
1921 det hojestetal nogensinde,idet der dette ir blev
produceret
646 spillefilm. Der var derfor meget arbejde
'Vampyrdanserinden'
( I 9I I ). En udtryksfitld
lysscetning,
for
mand som Graatkjrr. I 1920 blev han
at
fb
en
med Clara Pontoppidani titelrollen.InstrtrktorAtrgttst
som
kameramand for Asta Nielsens
engageret
Blom.
produktionsselskab:Art Filrn. Hans fsrste arbejde var
havde to
Af metafilmen "Die Filmprirnadonna",et lystspil fra "Hamlet". Denne Shakespeare-filmatisering
1913 er der kun bevaretet brudstykke,men det viser instruktsrer:danskerenSvend Gade og tyskeren Heinz
tydeligt instruktsr Urban Gads og fotograf Graatkjrers Schafl. Det kan nu og da vrere svert at afgore om en
fornojelseved at beskrive,hvordan en film blev til i enkelt scenesvellykkethed skyldes instruktorenstalent
1913. Samtidiger der fra dennefilm bevaretet af de elier fotografens.Men i tilfrldet "Hamlet" tror jeg med
flottestebilleder af filmstjernenAsta Nielsen.Foruden mit kendskabtil Graatkjrrs tidligere samarbejdemed
at optage film for Urban Gad overkom Graatkjrer pA Asta Nielseni en lystspilfilm som "Forhusog Baghus",
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'Erdgeist' (1923). Bemerk Graatkjers skrd sidelys.
hovedrollenAsta Nielsensom Lulu.

at Graatkjrr skal have eren for den fremragende
lystspilscene
i "Hamlet"den scene,hvor Hamletbelerer
skuespillerne
om, hvordande skal spille.De folgendeiLr
og stumfilmtidenud var Graatkjer fuldt beskreftigetsom
fotograf pi 4-5 film irligt. Mere kunne han knap nok ni.
Vi mi huskepi, at filmenevar blevetlengeremed tiden
og man krcvede efter krigen en mere gennemarbejdet
film, end mangjordefar 1914.
Fra 1922huskesisrr hansarbejdemed: "Der Absturz",
Asta Nielsenssidstefilm for sit egetselskab.Det var en
film, hvori vi ser hende bide som en smuk, fejret
varietdstjerneog som en falmet gammel kvinde. Ogsi
for G.F. Murnau arbejdedeGraatkjrr samme6r, i filmen
"Phantom". | 1923 prrsterede Graatkjer m6ske sit
bedste arbejde i tyverne: han var kameramandenp6
Leopold Jessners ekspressionisiske mestervcrk
og dekorationsmrssigt
"Erdgeist!.Belysningsmrssigt
er
dennefilm meget raffineret. En fremragendescenehar
vi hen imod slutningen: der er en lang trappe i
baggrundenaf dekorationen.Pi dennetrappe udspilles
et drabeligtslagsmAlmellem Asta Nielsen og Albert
Bassermann,
et slagsmil,der endermed at Asta Nielsen
drreberBassermann.Derefter klippes der over til neste
scene,hvor Asta Nielsen stir i venstreforgrund i en lang
stram satinkjole, der pA grund af belysningen virker
isnendekold. Et kvadreretgulv understregerstemninger
af uhygge. Alt er mesterligt indfanget af Graat(rrs
kamera. Samme ir stir Graatkjrer bag kameraet til
RobertWieneskristusfilm,hvor Asta Nielsenhar rollen
som Maria Magdalena, Henny Porten spiller Jomfru
Maria og GregoriChmaraspiller Kristus.Dennefilm er
fotografereti blode, soft-focusoptagel
ser helt forskelIi g
fra stilen i "Erdgeist".

Asta Nielsen som overklassepigeni'Die Suffragette'.

Graatkjrr fortsatte som filmfotograf stumfilmtiden ud.
Han tjente mangepengeved sit arbejde,pengesom det
lykkedes ham at fi ud af Tyskland, mens tid var, og
kobe sig en stor proprieterg6rd udenfor Arhus. Da
stumfilmtiden var forbi, forlod han Tyskland og boede
som proprietrerde mange nreste6r, indtil han solgte
girden og levedede sidste5r af sit liv i en lejlighed inde
i Arhus. r
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Bog- & udstillingsomtale
Rolf Beck: 'Die leitz-Werke in Wetzlar'. 128 si{ei og
gennemillustreret.
Forlag:SuttonVerlagGmbH.GustavAdolf -Str. 3, 9q)84Erfurt. Pris: DM. 32,50plus porto.
rsBN3-89702-12+2.
DFS's leicaekspertOle Scheldegor opmerksompi en
ny bog for interesserede
i den historiskeudvikling af
Leitz-fabrikkernes udviklingshistoriei Wetzlar. Den
spendendebog er rigt illustreret og skrevetaf Rolf
Beck,der har vrret ansathosLeitzi 45 irr.
De 5 kapitlerhar overskrifterne:
(1849-1879).
til etableringen
l) Fragrundlreggelsen
(1880-1914).
2) Vejenmodat bliveet verdensfirma
3) Tidentuld af nsd (1915-1932).
4) Tvivlsomgenopstandelse
og kaos(1933-1945).
(1945-1972).
5) Fra intettil "Wirtschaftswunder"
verdi. !
Bogenberer prregaf stordokumentarisk

Selskab var blot formidler af det tidlige fotografi af
Hojbro Plads. Bogens afsnit handler desuden om
daguerreotypiet
af
Bertel
Thorvaldsen
og
daguerreotypistenMads Alstrup, hvis atelier i Kongens
Have pi et tidligt tidspunkt var et 'must' for det gode
borgerskab. De fire sider omhandlende dansk
fotohistorie er selvfolgelig en meget beskedendel af en
kulturhistorisk
velskrevet, dybsindig og nyftig
udstillingstraditioner
beskrivelse af hindverks-og
gennemguldalderensKsbenhavn. Pi 6t punkt har bogen
en lille skavank:skriften er simpelt hen for lille - ussel
mammon mi vere 6rsagen,men tager man brillerne p6,
er det en oplevelseat blive fsrt rundt i forfatterens store
viden om emnet. [l
'Krydsfelt. And og natur i Guldalderen': redaktion:
MogensBencard.Format: 29 x 24 cm indbundet . 276
sider indbundet.Rigt illustreret i s/h og farve. Forlag:
Gyldendal2000.Pris: kr. 249,- ISBN 87-00-47552-1,

Mogens Bencardhar med sine 20 medarbejdereskrevet
og
Ida Haugsted:'Den renesmag.BlandthAndverkere
Ksbenhavn'.
28 x 22 cm . 384 en en flot bog om f,nd og natur i guldalderen. Vi
kunstnerei guldalderens
siderindbundet.Rigt illustrereti s/hog farve.Forlag:Nyt
beveger os om emnersom 'Fysik og Kunst', H.C. Orsted
Nordisk/Arnold
Busck.Pris:kr. 455,- ISBN87-17-06836- (elektromagnetismen), videnskabsmandens syn pi
3.
digtekunsten,H.C. Andersen og Soren Kierkegaard,

'Den rene smag'er en bog for 'dengode smag'- i 34
afsnit fsrer kunsthistorikerenos sikkert gennem
'arbejdslokalerne', hvor
smukke
fortidens
hindfremstilledeprodukter blev skabt. PA side 234
stilles sporgsmilet:Fotografiet- hindvrerkeller kunst?
Det er et godt sporgsmil,somvi nok aldrig kan give et
entydigt svar p6. I vor tid kan det ikke en gangkaldes
!
for sikkerdokumentation

Adam Hauch og museerne o.s.v., o.s.v. - vi gar et
ophold pi side 122, hvor Marie-Louise Berner, kendt i
vore kedse for temanummeret'Lysavledefuldtegninger.
Fotografi, kunst ognaturvidenskab i Danmark 1839-40'
fra 1999.

Afsnittet hedder: ,,O, VOR TID ER OPFINDELSERNES
GULDALDER", H.C. Andersens citat efterfslges: Om
tre portretter af H.C. Orsted. Leseren fores gennem en
verden af betragtninger og anskuelser omkring de
Ida Haugsted,kendt i vore kredsefor temanummeret eksisterende malerier og de ffi daguerreotypier, som
'Lysets Spor' fra 1989, hvor nye dokumenterblev
findes af vor bersmtevidenskabsmand.
Uden ham ingen
fremdragetomkring fotografietsindfsrelsei Danmark. lys! Daguerreotypiet af H.C.@rsted er 'aftaget' af den
Forfatterensarbejdstitel til denne bogs kapitel om
engelske daguerreotypist Antoine Claudet i London
fotografietsomkunsteller hindvrerkbevegersig endnu 1846. En mrrkelig urolig og nervos mandsskikkelse.
engangi tiden omkring1839,da kunsteliteni vort lille
Den store mandstoup6 har ffiet et puf under optagelsen,
land blev konfronteret med Daguerres'hindsnilde' hvilket ikke har generet fotografen det mindste. Mariebesoghos
C.F. Christensens
opfindelse.Teatermaleren
Louise Berner er en kompetent analytiker af det sete,
fotografmestereni Paris bliver beskrevetvia hans hendes vigne aje for detaljen og medfolgende
breweksling med arkitekten Jorgen Hansen Koch,
beskrivelse hever analysen ud over almindelig
professorved Kunstakademiet.Deres syn pi sagen iagttagelse. Daguerreotypiet af Gribrsdre Torv anno
(fotografiet)er interessantbsning. Et af de vesentlige 1840bliver beskrevetpi en ny og anderledesman6r,end
brevegengivesefterfolgende.
vi har v&ret v&nnet til. Den'gode forklaring' pi hvorfor
optagelsenfandt sted, er muligvis rigtig, men tvivlen
fra
Ida HaugstedpublicererJohanBoghsdaguerreotypi
nager stadig om det har varet sf, kryptisk. Det mi
1848 af Hojbro Plads,vist for forste gang i Objektiv
anbefales at lese forfatterens afhandling: Danmarks
sidsteir. Billedet tilhsrer rettelig Det kgl. Bibliotek og
forste fotografi: Ufeld* Plads juni 1840. Sertryk af
ikke Danmarks Fotomuseum. Dansk Fotohistorisk Fund & Forskning,bind 37, S. 143-178.Louise Berner
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beskreftiger sig ogsi med Bertel Thorvaldsen
daguerreotypiet - de i alt 16 sider om emnet er
interessantog belerende lresning for dem, som snsker
mere viden omkring fotografiets fremkomst i Danmark.
Den store flotte bog er uundvrerligi serienaf boger, som
har set dagens lys i forbindelse med vor hyldest til
guldalderen. Maske savner man en bog, som kunne
beretteom alle de mennesker,der'bar'overklassenfrem
pi sine hrender?tl
Roger Erlandsen:'Pas nu paa! Nu tar jeg fra Hullet!'
Format: 28 x 23 cm indbundet. 328 sider indbundet.
Illustreret i s/h og farve. Forlag: Inter-View 20fi).
Pris: kr. 498,-(kr. 100,-i rabat ved bestillinggennemDFS,
ttf.: 49192299. ISBN 82-9178G02-t.
For l0 ir siden pitog fotohistorikeren Roger Erlandsen
sig den store opgave at skrive Norges fotohistorie med
Norges Fotografforbund som garant. Fotohistorien
beskriver de fsrste 100 ir (1839-1940) med
udgangspunkt i en almen forhistorie omkring
fotografiets to opfindere Daguerre & Ni6pce. Titlen p6
bogen er taget fra fotografen Marcus Selmer fra Bergen
som brugte udtrykket, hver gang han fiernede dakslet
fra objektivet. Roger Erlandsen pipeger i en
pressemeddelelse:"Stillet overfor nye udfordringer er
det vigtigt qt v@re klar over sin egenart, som
konstituerer en som fagmand. Bogen knn sdledes gore
dig bedre udrustet til at mode dagens og fremtidens
udfordringer". De centrale temaer i bogen er opdelt i
kapitleromhandlende:
l . Den faglige udvikling 1840-1940.
) Den billedmessige udviklingr portret landskab, presseog
genre
3. Centrale akterer i norsk fotohistorie.
4. Fotografiens placering, rolle og betydning i samfundslivet.
Hvilken rolle har fotografiet spillet.
6. Relationer til andre udtryksformer.
1
Hvorfor Fotografernes Forening blev stiftet den 6. december

1894.
8. FotogralTorbundets
historieog betydningfor fagets
udvikling.
9. Norskefotograferi det internationalebillede.
10.Internationalefotograferi Norge.
Norges forste daguerreotypist hed O.F. Knudsen som i
slutningen af 1839 'aftager' et billede i hovedstaden
Christiania.
Fotografiet
bliver
forst
vist
for
offentligheden i januar mined 1842. I en annonce

skriver O.F. Knudsen bl.a.: " ...hver dagfra kl. I t til 3,
forsaavidt Veiret er tilstrekkelig Klart. Tiden for den
Siddende er i det Hele 15 til 20 secunder. De arede. der
maatte onske sig paa denne Maade portraiterede, ville
behage at tilkjendegive mig Saodant Dogen forud.
Portraitet udfores paa Solvplade og koster i complet
stand (med indfatning) 4 9pd.....".

Roger Erlandsen fortsetter sine meget precise
beskrivelse af landets forste daguerreotypiste., naune
som: Hans Thoger Winther, maleren Carl petter
Lehmann, Carl
Stelzner, Johan Gdrbitz
og
blomsterfabrikantenCarl Neupert. personbeskrivelserne
er suppleretmed smukt gengivne eksemplerpi de herrer
fotografers formien. Daguerreotypiet som portretkunst
bliver fagmessig beskrevet i forhold tii samtidens
utallige andre muligheder for portrettering: f.eks.
miniatureportrcttet, silhuetbilledet og det megel smukke
physionotrace.
Kollodiumperioden bliver pi samme faglige mide
gennemgiet - her er de smukke norske fotografier af
landets nationaldragter,et omride som for os danskere
er ret ukendt. Ogsi her giver de smukke farverigige
gengivelseret autentisk billede af seder og skikke- _
bogenbliver til mere end fotohistorie.Visitkortbilledets
hektiske og lukrative periode har ikke vcret meget
anderledesend andre steder pi kontinentet. Forfatteien
har med stor tilmodighed fundet mange pudsige og
lererige citater frem til stor glrede for laseren. De
norske landskabsfotografer har vel ikke haft bedre
betingelserfor det rette motiv end det natursksnnelands
bjerge og dale. Vi frr at vide at landskabsfotografen
Knud Knudsen(1832-1915)har registreret2.225 i sit
katalog fra 1889. De forretningsmessigeaspekter har
veret enorme: i 1894 solgte han 64.800 fotografier i
formatet 13 x 18 cm, 57.000 i storrelsen16 xi2cm os.
endelig28.800i2l x27cml
RogerErlandsenkommer i sin fotohistoriskekronike ind
i hver en krog af den fotografiske udvikling med
ekspert- hind og vilje til at presentere sit lands
fotohistoriskeudvikling. Bogen grafiske opbygning er
let og overskuelig,men de indledende'kapitelsider'er
for store og forvirrende - ligesi bogens omslag. Den
fojer sig smukt i rekken af nordiskevrerker om imnet.

RogerErlandsenmag.arti norsk med hovedfagi historie
og filosofi. I 13 ir har han ledet Sekretariatet for
fotoregistrering, og etableret databaser omfattende
Norskefotosamlingerog Norsk fotohistoriskbibliografi.I
dag er han direktsr for Dokumentarsjonsafdeling-en
hos
Riksantikvaren. Som redaktionskomite har fltgende
personer bidraget: Leif preus, bestyrelsesforiand,
fotohistoriker og museumsstifter.Knut Einar_Eriksen.
professori historie,forsker og forfatter. Cato Arveschoug,
fotograf og primus motor i Norges Fotografforbund.
Redaktsr:Knut Evense.
Bogen udgives af Norges Fotografforbund i samarbejde
med forlaget Inter-view A/S. Okonomisk bistand er gi-vet
af: ]lorske FotografersFond, Erna og Victor Hasselblads
Stiftelse,fotograf SchrddersStiftelse samt Agfa Gevaert
A./S,_CanonNorge, A/S Fujifitm Norge, Interfoto A/S,
Lundeby & Co A/S, MelhuusA/S og preus Foto A/S. o
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ViggoRivad:'Vennernei Aswan'.Format:27 x 29 cm. 96
siderheftetmeds/h fotografier.Forlag: Rhodos2000.Pris
kn. 198.-.ISBN 87-7245-846-1.

Den unge ViggoRivad.
Lars Schwander:'Viggo Rivad - mellem lys og skygge'.
Format: 16 x 24 cm.201siderheftetmeds/h illustrationer.
Forlag:Rhodos2000.Pris kr. 188,-.ISBN 87-7245-849-6.
Lederen af Fotografisk Center, Lars Schwander, har
skreveten gennemgribendebiografi over Viggo Rivads
liv og levned. Mange oplysende anekdoter suppleret
med Rivads egne citater giver biografien en sjrelden
personligindsigt. Boksning,cykelsport,men mest af alt
blev det fotograferingen,som kom til at folde hans liv sidelsbendemed - det amatorfotografenskulle leve af, at
mand'.
kore som'Droskevogn
Det er lykkedes Lars Schwanderat skildre, ikke blot
Viggo Rivads liv, men ogsi at fortrelle om dansk
fotografisvej fra primitiv amatorfotograferingtil bevidst
kunstnerisk udtryk. I bogens tredje del gennemgir
forfatteren kort og prrecist rakken af bager, som pi srt
og vis er en selvstrendigrejsebiografi. 8 skildringer et
epos til de mange h6ndverksfagsom var ved at uddo.
Fotografiernevar nok reportage,men det er billeder,
som vil v&re n&rverende langt ud over vor tid!
Mexicansk hverdag, bogen som beretter om
undertrykkelse, armod og elendighed i den tredje
verden,det lykkedesover al mide. Den smukkebogFra
Veneziaviste os en 'fotografmester',som ogs6 kunne
vrere poetisk. Lars Schwandergennemg6ralle Rivads
bager, beskriver,analysererog sretterdem i relief til tid
og sted.Lad Viggo Rivad vrre den sidste,som fir ordet
i denne anmeldelseaf en fremragendebiografi over en
af de stsrste i dansk fotografi: "Jeg har kun gdet i 6n
skole, den er dyr og den er lang, men god. Det er
erfaringens skole".

4

Flofferekan en fotobog ikke blive. ForlagetRhodoshar i
samarbejdemed trykkeriet "arme og ben" og Viggo
Rivad sat en standard, som er kommet bogen om
Vennernei Aswan til gode. Der er en lige linie fra
presentationenaf 'Amra' i bogen af samme navn fra
1997til detteepos,hvor skildringenaf det nubiskefolks
traditioner, stolthed og levevilk6r med rtsende
livsbekrrftelse kommer os alle ved. Den afslsrende
socialfotografhar med sit humanistisketankesretlrrt os,
hvor vigtigt det er at kende sig selv i hinanden.De
enkelte fotografier er livsdokumentation.Billedet af
skopudserengiver svar for dern alle: fotografen og
skopudserenflr kontakt ved hjelp af den enes sko og
den andenspudseklud.Viggo Rivad skriver: "Vi stikker
altid neven, og han pudser mine sko, men da jeg endelig
fik lov til at fotografere ham, kunne eller ville jeg ikke.
Der trak jeg grensen! Hvad .skulle det tjene til'? Til
hvem og hvorfor?".
Papyrushandleren,
fetakvinden,bagerenog bruden- de
bliver alle portretteretsom menneskeri orngivelser,
som for lengst er brugt op, slidt ned og alligeveler det
netop DET, han fotograferer- ens tanker gir bagud nAr
fotografiet rammer nethinden. NAr man har 'spist,
drukketog fordojet'dennebog kribler det i fingerenfor
at drageud og gore ligesA- men fir man tiden?

Henrik Saxgren:Landet uden fredre.Format: 24x2715.
144 sider indbundet.lllustreret s/h. Forlag: Gyldendal
2000.Pris: kr.495.-.ISBN 87-00-48438-5.
Denne bog kunne man med rette kalde:
nutidig/fotohistorie,men det er ogsi et tidsdokument
hvis gruopvekkendeafsloringertil evig tid krreverat vi
leder efter et svar. Saxgrenhar som JacobRiis og Jacob
Holt afdekket et menneskeligtdrama som overgir vore
vildeste fantasier. Stedet er Nicaragua i 1990'erne emnet er: unge piger der srlger deres kroppe for husly
og beskyttelsehos eldre mrend.
Det er en rystendereportageom politiske systemer,som
uden skrubler fornedrerog tilintetgor menneskersret til
et liv. Det er ogsi en politisk bog hvis budskabikke er
til at tage fejl af. De rige lande (her USA) som ganske
uden skrubler deltager i politisk 'voldtrgt'. Enkelte af
Henrik Saxgrensfotografier vil gi over i fotohistorien
som tidsdokumenter.En del af indtregternefra salgetaf
bogen gir til 'War Child USA' som udfsrer et kempe
bsrn - aleneaf den
arbejdefor nsdlidendenicaraguanske
grund bor man erhvervesig dennebog.
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Henning Carlsen: 'Flyvske Billeder. En i princippet Palle Fogtdals's forlag fortsetter'lllustreret Tidende'
sandfrerdigberetning'.Format; 19 x 26 cm. 335 sider med med overskriften'Guldalderen' (1800-1849).Forste
illustrationerog indbundet.Forlag: Gyldendal2000.Pris afsnit handler om perioden 1800-1810. Endnu er
kr. 248.00.ISBN 87-00-47628-5.
fotografiet ikke opfundet, men det er nu alligevel
interessantat genopfriske synet af billedopfattelsenFilminstruktsren Henning Carlsen fadt i 1927 har i en
gengivelse af motiver i irene frem mod Daguerre's
menneskealdersamlet pi laterna magica-apparateraf
opfindelsei 1839.
enhver art. Dette har medfsrt et indgiende kendskabtil
alle mulige og umuligetiltag gennemirhundrederfor at
Fotohistorisk interessant er kapitlet om de danske
levendegorebilledet, fra hulemaleriettil et nedtegnet
nationaldragtergengivet i vrerket 'Danske Nationale
motiv. Det er der blevet en lresevrrdig enkel instruktiv
Klrededragter'.Det var de to kunstnere:Den 23-hrige
og belerende bog ud af. Clreden ved at begyndemed
schweiziske
maler JohannesSennog den jrevnaldrende
'Adam& Eva'er kun en fordelfor den
uindviedeleser. akademielev
C.W. Eckersbergsom skabte serienph 22
hindkolloreredetegninger.De blev i 1808 udstillet i
Bogen har en begrensningi sine illustrationer,sorn til
Thotts Pa|r i Ksbenhavn.Ca. 60 Ar senerefremstillede
gengeld opvejesaf en gennemarbejdet
sammenlignelig
'Hansen,Schou & Weller' (1869-ca.
etablissemenetet
tekst, hvor samtidigevidenskabsmrnd,opfindere og
1877) en tilsvarendeserie: 'Danske Nationaldragter,
tankere bliver udsatfor hr. Carlsensegne meningerog
optagneefter Naturen'(Objektiv nr.42, s.60-68).Serien
konklusioner. Camera obscura blev miske allerede
best6Lraf ca. 59 billeder og er fremstillet i perioden
observeretaf Cro-Magnon mennesketi en fern fortid.
1871-76.Serienfindesogsi i visitkortformat.
Inderst pi hulens bagvng oplevedeman sine fiender
omvendt passere revue, som de truende fiender de
Det kan anbefalesat besogeFogtdalsFotoCafe,hvor et
miske var - entenblev de sliet ihjel, eller ogsi fik de
antal utrolig flotte 'Guldalderbilleder' er ophengt mrettetderes maver. Henning Carlsen er en malende
samtidig kan man nyde cafeens lckre produkter.
beskriver af
6rmillionernesgang, med pludselige 'Guldalderen billeder af danskerens liv' kan
uforklarlige'tigerspring'
i udviklingen.
rekvireres pi tlf.:3615 6630 fra 10:00-15:00.
I temanummeret 'Kinematografiens forhistorie og
filmensfsdsel'fra 1995,Objektiv nr.7l blev detteemne
grundigt illustreret og kan derfor anbefales, som
supplementtil Henning Carlsens uddybendecitater,
henvisningerog som han selv siger: 'En i princippet
sandferdig beretning'.Alle de vidunderlige 'maskiner':
Thaumatrop,Ph6nakistiskop,Zootrope og Praxinoscope
m.fl. er beskrevetmed stor omhu og sat ind i en storre
sammenheng,hvor man klart fomemmer,hvilket vej det
brrer - frem mod det'levendebillede'.Kapitel Yl,'Sorn
digteren slcrev', hvor forfatteren lader H.C. Andersen,
Jonathan Swift, Goethe, Marcel Proust, T.S. Eliot og
Leo Tolstoy komme til ordet er en fornyendemide at
levendegoretankeog handling.Smukt og patetiskslutter
Henning Carlsen sin bog med ordene'.'Hu9rom alting
er: To af mennesketsstorste dromme - ' var gdet i
opfyldelse. Og det skete inden for en periode pd mindre
end otte dr. Hvad mere har mennesket derefter at
dromme om? Bortsetfrafred'. Bogen er forsynet med et
nyttigt noteapparatog en bibliografi. En bnge savnet
bog er hermedkommetpi markedet.o
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Flyvemakinenog'de levendebilleder'.

Det ny politi i Vlora. Foto: Joachim Ladefoged.

Et dansk ojenvidnetil Louis Daguerresopfindelsei 1839
Brev fra teatermaler C.F. Christensentil Jorgen Hansen Koch:
TeatermalerC.F. Christensenrejste i foriret 1838via
Miinchentil Paris for at studerescenografi- her besogte
han LouisDaguerres
atelieri april 1839,6n mined for det
brrendte.I et brev (udl6nt til H.C. Orsted) til arkitekt
af
JorgenHansenKoch giver han en levendebeskrivelse
dettebesog:
Paris d. 8de Februar 1839.
.... I mit Brev til Troels Lund omtaltejeg en her i Paris
for Tiden gjort Opdagelse,der har vakt stor Sensation,
Verden,
saaveli den artistiskesom i den Videnskabelige
jeg
men da
dengangfor det mestekun havdeBeskrivelsen fra Bladene,kundejeg ikke give den saa fuldstrendig, som nu da jeg havt den Fornoielsehos Kunstneren
selv at seealle hansTegningerog af ham faaetalle Oplysningerderom, at det ogsaavil interessereHerr Etatsraaden,saavelsom flere i Hjemmet,viljeg ikke undlade
at give saanaiagligBeskrivelsesom rnuligaf detjeg har
seet,og tillige anforehvad Kunstnerenselv fortaltemig
om sin Opfindelse.
En udmrerketArtist, Daguerre- han er i srrdeleshed
bekiendtfra sine Dioramaer- har i flere Aar studeretpaa
at fuldstrndiggiareCameraObscura.For nylig er det
lykkedes ham at opdageen Substants,der, oveftrukket
paaen tynd MessingPladehar den egenskabat fastholde
paa sin Overflade det fuldkornne Aftryk af et med det
optiske Instrumenti CameraObscuraoptagetBillede,
dog uden farver, men med Lys, Skyggeog Halvtinte.
Denne Substantshar en staalblank Farve;det sig selv
derpaatrykte Billede har mest Liighed med aqua tinte
eller et saakaldtBilledea la manie6renoire. For paa en
saadanprepareret Plade at optage et eller andet varigt
Billede af Naturen bruges,i Solskin 3 Minutter, og i
graat tykt Vejr 15 Minutter. I America eller et andet
ligesaa varmt Jordstrag, behaves - efter Kunstnerens
Beregning- i Solskin3 Secunder.

"Maison du Diorama", hvor den danske
teatermaler oplever Louis Daguete's
tidligste daguerueotypier:"udforte til
beundring".
en Krrre og denneHestpaa nrr Hovedetog Halsenvar
udmrrket udfsrt. Den Mangel hidrortefra at den under
Optagningen,hvortil medgik 3 Minutter, havde vrret
beskieftiget med at fortrere noget foran det liggende
Foder.Ligeledeser Seinenhvor den er afbildet,kun etr
jevn Flade,Strommen
af Fladenkan ikke giengives.
En af FrankrigsberomtesteLaerdeHr. Arago, har i VidenskabsAcademiet,i sin Tale og Forklaringover denne Opfindelsetilfoiet, at han vilde indgaamed et Andragendetil Regieringen,
at denneskLrllebelonneOpfinderen og Bladenetilfoje - at Frankrigderefterrdelmodigen skulle sjenkehele VerdendenneOpdagelse,der vil
bidrage saa meget til Kunstnernesog Videnskabens
Jeg har seethos ham en Mrngde Vuer af Paris,optag- Fremme.Efter det jeg har hort, skLrlleBelonningenbene paa denneMaade;ligesaaforskilligeAfbildningeraf staaei 200.000Frank,
det indre af hans Atelier, de ere decoreredemed Gips
Figurer, Buster, Ornamenter, Drapperier, etc; de ere Herr. Etatsraad,SluttendedisseLinier med Gientagelse
udfsrte til Beundring; selv under et Forstorrelsesglas af min Tak for Deresgodhed,og min hierteligsteHilsen
seer man delicat udfsrte Detailler som man med blotte til Dem og Dereserede Familie forbliverjeg med Ho@ieneikke kan opdage.Blandt andet,havdehan tageten iagtelse.
Copie af en deel paa Vrggen ophrengteKobberstik,
Lithografier og en Journal af disse vare til Forbauselse Deresforbindtligste.
C.F. Christensen.
giengivne.
Den 15.Marts 1839.
En Ubehagelighedved at Copiere Naturen paa denne
tilbagesendes
Brev om DaguerresOpdagelse
Maade har han ikke kunnet overvinde:Alt hvad der har Christensens
Bevregelse,selv nok saa liden, kan ikke giengiveskor- hervedmedmegenTak for Laanet.
rect, saasom:Skyer, Trreer naar de bevregesaf Vinden, ,'Erb.H.C. Orsted.
o
Figureretc. Paaen af hansAfbildninger stod en Hest for Den15.Marts 1839.
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Genindvielseaf 'Norsk museumfor fotografi PreusFotomuseum'i Horten
Lardagden26. maj klokken 14:00vil v€re en stor dag
for norsk fotohistorie.Pi dennedag genindvies Norsk
museum for fotografi - Preus fotomuseum' i Horten.
Man vil da kunne opleveen af Europasstsrsteog fineste
samlinger af fotografika. Museets fsrste leder, @ivind
Storm Bjerke, vil kunne se tilbage pi en lang og til tider
pinefuld procesfra den 27. maj 1994, hvor Det norske
Stortingbesluttedeat ksbe Leif Preus'private samlingaf
fotografika for den nette sum af 46 millioner norske
kroner - en vurderingssumsom var godkendtafengelske
eksperter. Stortingets begrundelsefor kobet var at
musseetskullereprrsentere:
"Samlet dokumentasjons- og formidlingsansvar for alle
sider av den fotografiske arven og samtidsfotografi.
Museet skal videre etablere fast udstilling, arrangere
lopende utstillinger og vandreutstillinger og yte faglig
hjelp til andre institutioner".
Museet er organiseret som en privat stiftelse, hvor
samlingener statensejendom,og driftmidleme irligt
bliver tilfsrt via statsbudgettet og styret af
kulturministeriet
Museet
Biblioteket indeholderlitteratur pi ca. 25 forskellige
sprog udgivet i en periodepi 500 6r. Bogerneomfatter
fotografiets forhistorie og historie, fotografiske
teknikker, kamerahistorie, fotografi som kunst og
dokumentation,samt alle typer fotografisk virksomhed
med tilgrrensendeomrider. Ca.20.000 boger er
registreret, hovedsagelig fra Naraths arkiv' som i
fordums tid blev indksbt af Leif Preus, herunder
tidsskrifter,katalogerog brochyrer..Tidsskriftsamlingen
bestir af ca. 1.000 titler, hvoraf ca. 100 nutidige er
lsbende.
Bogerne vil i Danmark kunne rekvireres via vort
hjemlige bibliotekssystem. Bogerne er registreret i
databasen: Norsk samkatalog for bsker (Sambok).
Tidsskrifternei basen:Norsk samkatalogfor periodika
(Samper).

indbudt til ibningen stir det enhver frit for at
efterkommedenne indbydelsefor egen regning. Mange
vil nok foretrekke at besogemuseeti forbindelse med
en ferierejsetil det sksnne Norge. Dansk Fotohistorisk
Selskabvil naturligvisfremsendeeller overbringevor
gratulation pA den store dug. Redaktionen brirrger
hermedrelevanteadresser,telefon og E-mailadresserfor
hvem der mitte vere interesseret.
Norsk museum for fotografi - Preus fotomuseum
Nedre vei 8, Karljohansvern
Post boks 254, N - 3192 Horten
E-post: post@foto.museum.no
Kontakt: Asrid Roberg.
Pi ibningsdagen er der busforbindelse fra Oslo til
Horten, eller tog fra Oslo til Skoppum, samt bus fra
Skoppum til Horten, ca. 15 minutter.
DFDS:
www.dfdsseaways.dk
Her fis alle oplysninger om priser m.m.
Togprisen er fra Kbh- - Moss retur kr. 1.440,-.
I Norge:
Asgirdstrand hotell (www.asgardstrand-hotell.no)
mellem Tonsberg og Horten.
Horten:
Norlandla Grand Ocean Hotello Jernbanegt. 1,
Horten tlf.: 0047 33041722.
Borre Vandrerhjem, Langgrunn, Horten, tlf.: 0047

33042590.
Hotell Horten Brygge,Strandpromenaden
2, Horten,
tlf.: 004733020420.
(www.hotel-horten-brygge.som).
Horten & Borre turistinformation:
www.borre.kommune.no/turistkontoret/.
o

Ekskursion
Det var meningenat Dansk FotohistoriskSelskabville
have arrangereten ekskursiontil nyindvielsenaf museet
den 26. maj, men desvrerreer rejseomkostningerne
i en
stsrrelsesorden,si bestyrelsen ikke sksnner, at det er
muligt at fi tilstrrekkeligtilslutning. Da vi imidlertid er
Et dyrt men Jlot museum stdr klar til
indvielse.
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Bevaring af fotografika:

Det udskifteligeobiektiv
SvendFrederil<sen

Det udskiftelige objektiv
Et objektiv er mere robustend man skulle tro, si der er
sjaldent grund til "service-eftersyn".
En adskillelsekan endda i sig selv v&re en alvorlig
trussel mod objektivetsstand og overlevelse.Men hvis
der er noget i vejen med objektivet, bsr det ordnes.Det
gelder for alle fotografika, at selv uskyldige
smidefekterkan starteen deroute.Brererman sig rigtigt
ad, behover tiltrangt service ikke at srette uonskede
spor.

Objektivets opbygning
Lad os lige se n&rmere pi den mekaniskeopbygning
inden vi begynderat skille objektivet ad. Der er tre
hoveddele:

1. Den faste del, som kobles til apparatetvia et
standardgevindeller en bajonetkobling.I denne del
finder man ogsi de mekaniskedele, som er nodvendige
stilling.
for at kontrollereblrendens
som er forbundetmed den faste
2. En fokuseringsdel,
del pA en mide, si den frit kan dreje fra en halv til en
hel omgang. Dette er som regel lost ved hjrlp af et
Typiske skavanker
gevindmed lille stigning;den er sirnpelthenskruetind i
Linserne
grit
et
Der kan v&re stov, snavs,fedtpletter,mug eller
den faste del uden at v&re skruet fast. Ved
er der et mekaniskstop.
slor pn de linseflader, der ikke er umiddelbart yderstillingerne
tilgrengelige. Et objektiv skal helst have rene
linseflader.Det ser bedst ud, men enkeltestsvkorn eller 3. Et linsesystemi en snekke, som sidder inde i
Nir afstandsringendrejes, bevrger
pletter har dog ikke nogen negativ indvirkning pi fokuseringsdelen.
billedet. Det har medfsdtebobler i glassetheller ikke. hele systemetsig frem eller tilbage. Bevegelsen er
med ett
Betragtdet som ekstrasprndendeat eje et objektiv med typisk pi 6-8 millimeter pi et standardobjektiv
pudsning,
bevegelse
har
en
storre
tele
overdreven
pi
En
efter
50mm.
ridser
brendvidde
bobler! Derimod er
"glaspest"og begyndendeseparerirrgaf kittede linser en og en vidvinkel en mindre. Snekkenhar en flerlobet
skruegang(flerlobet for at opni en stor stigning), sorn
nestensikkerdodsdom.
overfsrer drejningenpi afstandsringen(den halve til
hele omgang)til linsesystemetsvandrettebevegelsepi
Blrenden
er
som
pi
objektiver,
ca.8mm. En eller to skinner i den faste del styrer
De fleste samlere er stsdt
uanvendelige,fordi bhnden ikke springerpi plads ved linsesystemet,si det ikke drejer rundt under fokuserirrDet skyldes nesten altid olie ogleller gen.Midt i systemetsidderblrendelamellerne.
eksponeringen.
I mangetilfrelde er det en ret enkel
pi
lamellerne.
snavs
sag at aflrjrelpeden skavank.Der kan forekomme rust, Ovenstiendebeskriverden typiske opbygning,men der
men giv ikke op af den grund; det kan ofte afhjrelpes, er en del varianter, si begynd nled at studere det
hvis der gribes ind i tide. Lamellerneer megettynde, siL aktuelleobjektiv inden du skiller det ad. Prsv at finde
der kan der kan godt opsti huller, hvis rusten sidder ud af detsopbygningog virkemAde.
|rnse.
Minolta Auto Rokkor l:1,4 f:58 mm
Jegvil nu trin for trin gennemgi adskillelsenaf et rldre
Fokuseringen
pit
gir
trng!
standardobjektiv,som er et typisk eksempelpi
fokuseringen
Minolta
at
Det er meget almindeligt,
skurrende.
foles
det udskiftelige objektiv fra spejlreflekskameraets
grund af indtsrret smsremiddeleller det
Det er rrgerligt, for der er da ikke noget si lekkert som gennembrudtil startenpi autofokus-&raen.
en fokusering,der gir "som i smor". Det er dog et lidt
storre projekt at fA det ordnet, for det er noget af et 1. Linserne
puslespil- ikke at skille delene ad- men at samle dem Inden du skiller noget ad, er det en god ide at mile
objektivetslengde ved de to stop (kortestefokusafstand
igen!
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MinoltaAuto RokkorI:l.1 l:58 mm.

Fokuserinsdelen:detfine gevind udvendigt. Snekkens
l4 lob indvendigt. Afstandsring med stop.

De tre hoveddele

Snekkenmed bkznde, de to linsegrupper, navneringen
ogfilteningen.

Denfaste del med bkendemekanikog bajonet. Det tilte
skjold sidder omkring den bagestelinsegruppe.

Detfine gevind skruessammentil det noteredemdl

Styreskinneni denfaste del. Bajonetten er afmonteret.

(22,6s).
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Gummivcerktoi.

samt uendeligt).Med en god skydelrerekan man fi et
pilideligt mil. Pi en elektroniskskydelrre enddamed
to decimaler. Det er en stor hjrlp senere,nir delene
skal samlesigen.
Navneringenskruesaf. Brug et gummiverktoj; find en
gummipakningeller lign. med den rettediameter.Det er
en billig, skinsom og effektiv metode,si du bsr samle
pi rundeting af gummi ialle muligediametre.
Forreste linsegruppe skrues ud som en enhed (tre
linser).Med lidt held kan man fi hele linsegruppenud
ved igen at brugeet passendegummivrerktoj.Der er dog
trrengselmellem de tynde gevindringe pi Minoltas
objektiver,si det kan blive nodvendigtat fremstilleet
specialvrerktoj,som passeri den rigtige krrv; det er den
midterste,og vrerktojetskal sprrrde over 46,6mm.
dern det tynde, sorte, ringformede skjold, som ligger
uden om den bagestelinsegruppe.Det sidder fast med
tre skruer. Derefter skrues den bagestelinsegruppeud
pi samme mALdesom den forreste (som en samlet
enhed).Den har ligeledestre linser.
Nu kan man rense linseflader efter behov. Der er
sjeldent brug for at skille linsegruppernead, for det er
som regel de to inderste konkave linseflader, som
trrenger.Men er der brug for det, kan man nemt komme
ind til de ovrige linseflader.Husk blot, at det er meget
svert at holde systemetstovfrit under processen.Man
kan nemt ende med flere stovkorn, end der var fra
starten!

hojt estimeredemrerker(Nikon f.eks.!). Er der slitage,
gsr man klogt i at skille fokuseringsdelenhelt ad, rense
den grundigt og smoremed nyt, rent teflonfedt:
Drej fokusringenmod uret indtil styreskinnen96r ud af
indgreb. Drej snekkenmed uret indtil den er los, men
husk forinden at garefolgendenotater:
Mil hvor langt det fine gevind er ude, nir sfyreskinnen
slipper, og mrerk op, si du kan finde snekkens
oprindelige indgreb (se efter, om der evt. allerede er
ridset mrerkertil formilet). Hvis du har rede pi de t,c
ting, kan du bringe delene tilbage i den oprindelige
orden.
Men hvis objektivet ikke var samlet korrekt fra starten
(eg har modt nogle stykker, der ikke var), kan det hele
vrerelige meget;si mA du eksperimenteredig frem, n6r
du samlerdelene.

Objektivet samles
Nir alle dele er rensetog smurt, skal dine notaterog
din tilmodighed st6 deres prove. Begynd med at skrue
det fine gevindsammentil det rnil, som du har noteret.
Det skal langt ind; kun et enkelt gevind er udenfor.Si
skal snekkeni indgreb pi det rigtige sted. Der er 14
(fiorten!) skruegange,
som skal i indgrebpi samrnetid.
Vrr tilmodig og forsigtig;der mi ikke pA nogenrnide
brugesmagt. De to dele skal holdes parallelt.Fol dig
forsigtigt frem, idet du drejer lidt kontra, indtil du
merker indgrebet. SA forsigtigt fremad (mod uret).
Snekkenskal omgiendeog uden rnodstandglide ind pA
plads;ellers mi du starteforfra.
Blrenden
rene uden Nir snekkendrejesvidereskal den modesit styr og gi i
Man kan ogsi skylle blrendelamellerne
yderligereadskillelselige bortsetfra, at det kan v&re en indgrebhermed.Der skal mAskelirkes lidt rneddet fine
gevind indtil snekkenglider pi plads i styret. Du vil
fordel at skruebajonetkoblingenaf(fire skruer).
Brug lightervrske til at rensemed, giv lamellernelidt omgiende opdage,hvis du er startet rned det forkerle
gymnastik under rensningenog blres dem forsigtigt indgreb.Si rammerdu helt ved siden af styret og mA
starteforfra.
tsrre.
Bajonetfatningen settes pn plads igen; ble ndemekanikken
skal bringes i indgreb to steder under
Fokuseringsdelen
hvis du har samlet
Pi den indvendigeside af filterringen sidder en lille monteringen.Monter afstandsringen;
delene korrekt, passer ringens glafte huller rned
lSseskrue.Fjern den og skru filterringen af.
er
ingerr
Afstandsringen (den ring, som har afstandene gevindhullerne nedenunder. Der
justeringsmuligheder
pi
Minoltas
objektiv.
PA
mange
indgraveret),sidder fast rned tre skruer i bunden i det
smalle rum mellem afstandsringenog snekken.Nir de andreobjektiver er der netop pi dette sted mulighed for
er skruetud kan afstandsringenfiernes.Advarsel: Det er at kalibrereafstandsskalaen.
afstandsringen,som indeholderdet mekaniskestop ved Hvis du ikke finder gevindet pi det rigtige sted, er
nrerfokus og uendeligt. Nir den er fiernet, kan delene samlet forkert, og der er kun en losning: Start
fokusringendrejes ud over nrrfokus og bringes derved forfra!
Resten er nemt. Skru filterring og linsegrupper pi
ud af indgreb.
plads,
derefter navneringen og det lille skjold i
lidt
med
muligt
at
supplere
pi
dette
tidspunkt
Det er
Kontroller objektivets lrengde ved
bajonetkoblingen.
igen.
teflonfedt i snekkeog gevind, og samleobjektivet
Den mekaniske opbygning er af hai kvalitet hos uendeligtog nrerfokus:Det passer!o
Minolta. Fokuseringsdelener udfort i messing, de to
andre dele, som den er i indgrebmed, er af aluminium.
Det er en holdbar kombination. som ikke forA'rsager
rivning. Rivning forekommer n6r to dele med samme
h6rdhedslides mod hinanden,og det ses ofte hos selv
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pi spil!
Sretternissen

'Den gamle redacteur' skulle ikke alene prresiere at udsende hele to numre af Objektiv i
begyndelsen af december: han mitte samtidig finde sig i drillerier fra en srerdeles
veloplagt 'julesretternisse' - resultat: Der manglede siledes en god bid af artiklen om
Retina Reflex i Objektiv nr.91, side 45. Vi bringer det manglendeher:
Dobbelt fornojelse
Der er altsi udsigttil et Retina "outfit" til smi pengeog
nogle fornojelige stunder i tilgift. Risikoen ved at
springe ud i et sidant projekt er meget lille. Det er
megetsjeldent, at man mA opgive et apparat.Er man si
heldigat finde to eksemplarer
af en kameramodel,
er der
en god mulighed for at kombinere dem til et perfekt
apparut,selv om de hver isrerhar svrereskader.Enkelte
reservedelekan endda skaffes fra apparateraf et helt
andet fabrikat. Det skal gores med finfslelse, men kan
sagtensgive et fuldt tilfredsstillenderesultat.For nogle
samlerevil en sAdantransplantationdog virke meget
kolnendepA interessen,si der skal vrerefuld ibenhed
om sagen.
Velkendt mekanik
Compurlukkerenvirker bekendt,hvis man har en vis
erfaring indenfor sogerkameraer.Der er dog her to
lukkerbladsringe,
som pA sin vis modarbejderhinanden.
BAde lukkerbladeog bhnde skulle renses pi dette
apparat. Det er altid et tAlmodighedsarbejdeat fh
blendelameller og lukkerblade pi plads igen efter
rensning, men det er ikke vanskeligerepi denne

specielleudgaveaf SynchroCompur end pi simplere
versioner.
Som pi alle lukkerei dennefamilie,sidderder to f edre
og stritter i den halvdel af lukkeren,hvori lukkerbladene
skal anbringes.Da man i forvejen har nok at gore med at
lirke det hele pi plads,kan det vere en fordel at "tojre" i
hvert fald den kraftigsteaf ledrene med en sytrid, indtil
man kan mrerke,at delenegir "i bund" og de tre skruer
kan bringespi plads. Det er klogt at kontrollere,at alle
f,edre sidder rigtigt, for ingen kan undveres! Til sidst
gennemproveslukkeren for samtlige funktioner: Alle
lukkertider,selvudlsser-alt skal virke perfekt inden man
gir videre.
Mere tilmodighedsarbej de
Lad lukkeren hvile lidt, og git i gang med
sogersystemet.En stovet og uklar soger er ingen
fornojelse.Til gengeld er det en fornojelseat arbejde
med den flot opbyggede soger fra Nagel i Stuttgart.
Sogerplanet
er delt i to elementer,et snitbilledfelt,og en
matskive.De kan justeres i forhold til hinandenmed
sekspinolskruer.o

DanskestereoskopbillederpA CD
Nu er CD-versionenaf 'Registrantover
ved at vere parat
DanskeStereoskopbilleder'
(Se
til udsendelse. beskrivelseni Objektiv
m.91, side 50). Hvis du IKKE alleredehar
meldt din interesse,bedesdu sendenavn,
adresse
og evt.e-mailtil:
PeterRandlov
Klosterbakken40,
3500Vrerlsse
Efterlysning:
Niels-Ove Rolighed soger oplysningerom en
anden kvindelig fotograf, Kirstine Lund (1852har interesse.
1948)fra Hjorring.Alle oplysninger
Kontaktvenligt:NOR,tlf.: 96890666.Ny adresse:
P.Munksvej
81,9300Srby.

Priskurant for 6000 kameraer!
price
guide 20001-2002 er
McKeown's
udkommet. Guiden har over 6000 fotografier af
fortidens fotografiapparater. Kob den fsr
naboen. Indbunden kr. 1.100,-og paperback kr.
1.000,-plus porto.
Ring 9722 5322.Danmarks Fotomuseum.

Soges:
1f eller lc.
Leica-apparat
FreddyAxman tlf .: 48269942.
f,f,

GH}XT
& NAT?
Msdereferat:
Torsdag 16. November
Jan Fleinert medbragte stsrstedelenaf sin kinosamling
til beundring og glrede for de mange fremmsdte. Med
regte ildhu og fortrelleglede blev de mange optager- og
fremvisere beskrevet.Den ostrigske Eumig-fabrik fik sin
brogede og meget spandende udviklingshistorie fortalt
samtidig med at de forskellige modeller blev beskrevet.
En vellykket kinoaftenafsluttedesmed'skrotsalg'.

Jan Klint<sgaard's
flotte udstilling.

Sendag21. Januar. (Sonderborg)
'Studie 66' i Sonderborg,hvis indehaverAlfred Kdpke
havde inviteret medlemmer af DFS til hyggelig
sammenkomst.Jan Klinksgaard bsd de 29 fremmadte
velkommen til dagensalrangement,som ikke blot var
det srdvanlige loppemarkedog'skrotsalg'.

Jan Fleinert & samling.

Torsdag 7. December
Aretsjulemsde samledenesten 80 medlemmeromkring
det det ffldte bord med formidlingssalgsvarer.Det var
tydeligt at kobelystenvar stor - hvilket lettedearbejdet
for auktionarius ATM og SH. Priserne var meget
svingende,men de bedreeffekterhavdeingen problemer
med at fb et rimeligt hammerslag. Stemningen var
fornojelig. Omsetning kr. I 2.600-.
Efter kaffe/te og hyggesnak blev lokalerne forladt ved
23 tiden. Vel msdt neste ir!
Torsdag 18. Januar
Med kort varsel indvilgede, forhenvrerende AgfaGevaret mand gennem 37 hr, at fortrelle om sine
'op & ned' ture. Det blev
oplevelserog liv med firmaet
en gevaldighistorie fortalt med indlevelse,lune og viden
om emnet. Hans Bonnesensbeskrivelseaf en rejse til
DDR var bide interessant,skremmende uhyggelig - et
godt eksempelpi menneskeligdirskab. I nesten 2 timer
fortalte HB om det tyske firma Agfa's turbulente
opbygningsperiode,fussionering,opblomstring og bratte
fald. Heldigvis optog vi foredraget pi bind, hvilket
indeberer at srrligt interesserede kan rekvirerer et
sidant hos redaktsren. Tak til Hans Bonnesen for brug
af mange timer pi sit betydningsfulde indbg i hvad der
skete med det hrederkronede firma mellem de to
verdenskrige. Den meget nerverende og livlige aften
'skrot' som de 72
sluttede med en ordentlig gang
fremmsdte nsd i fulde drae.
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Fotograf Alfred Kdpke fortalte om sit arbejde som
'hoffotograf gennem mange 6r pi Gristen Slot - i
perioden hvor dronning Ingrid beboede slottet.
Smiepisoder under de royale fotograferinger blev
optagetpi
refereretmed humor. Egne bryllupsoptagelser
pause
blev der
egnens lokaliteter blev forevist. I en
serveretkaffe med hindgjort bag af Jan Klinksgaard
det rene guf'!
Erwin Meyer havde medtaget mange interessante
fotoeffekter hidhorende fra det forhenverende Stasipoliti i DDR. En imponerende og flot udstilling af
fotografika var opstillet af Jan - pi billedet man ser
herlighederne.Efter 5/6 timer begyndtesnakkenat ebbe
ud - en veltilrettelagt sammenkomstgik mod lukketid
J.K.
med hibet om en snarliggentagelse.

Erpar'sultite'herrer.
PS:
I)er
bliver
afholdt
loppemarked
&
formidlingssalg den 6. oktober 2001 i Arhus. De
jyske medlemmer opfordres til at fremsende
auktionen.
Bertrerk
fotografika
til
ny
formidlingssalgsleder: Leif Germann Jensen. Gl.
Kongevej 172c.II,1850 Frederiksberg C. Tlf: 3321
4367.

Lerdag-sendag10.-11. Februar @ingkobing)
Seminari kamerareparation
Efter at Svend Frederiksen har henrykket de
ksbenhavnske
medlemmermed sin ekspertiseindenfor
reparationaf cldre kameraer,lykkedesdet at fi ham
hele vejen over til Vestjylland. Der tilmeldte sig 6
medlemmermed vidt forskellige forudsetningersom
'fotomekanikere'.Kurset blev aflroldt pi Fjordvang
Ungdomsskolei vinterferien, hvor vi ogsa kunne
overnatte.
Det begyndtelardagkl.
13:00,og dergik ikke
langtid fsr snakkengik om prontor-,compur-og andre
centrallukkere.
De smi varktojskasser,komfrem pi
bordet, hvorefter vi gik i gang med at adskille de
medbragteapparater.Det hjalp med en rensningaf
mekanikken,og her kunne Sven Dahl vise hvad hans
medbragte ultralydrenser kunne udrette. Svend
Frederiksenhjalp til nArvi lsb ind i problemer.Efter et
besog pi RingkobingsKina.restaurantblev det sent
indenvi kom i seng.
Om sondagen
blev vi undervisti spaltelukkere
og fik
demonstreretSvendsmedbragteapparattil kontrol af
lukkertider og fokusering. De fleste niede at fe
renoveret2-3 apparaterog alle blev en del erfaring
rigere - det gialdt vist ogsi instruktsren.Mit eget
Retinettestod ikke til at redde,hvorimod en Pontiac
med spidsfindigfranskmekanikigenblev somny. Tak
til SvendFrederiksen.K.J.

Torsdag 15.Februar
Sasonens filmaften blev afuiklet med den stsrste
ekspertiseved podiet. Ole Scheldefik straks ordet hermedvar ibnet for'Mit livs erindringer'- til glede for
de nesten 70 fremmsdte. Ole's store erfaring som
skolelererfornegter sig ikke - det fik tilhsrendeglede
af. H.C.Andersen-filmen
er stadigdukfriskog sevardig.
Hagen Hasselbalch's'Menneskeri Ksbenhavn'er fra
uhyggeligfantasiblevetbilhelvedetsvirkelighed.Hvem
der ikke var til stedegik glip af meget.Tak til Ole og
demderslrebte.
Somaltid- 'skrot'forallepengene.
Torudag15.Marts
Hvis man ikke forstod et 'klap' si var det ikke Svend
Frederiksens skyld, men derimod de snsrklede
kamerakonstruktsreres
iboendedrsm om at fremstille
den ultimativeklap-mekanisme.
" Intet er let og ligetil"
var foredragsholderens
faglige bud, og heri kan han
sikkerthaveret. Der blev vendtog drejet,beskrevetog
beskuet- si selv den stsrste'tibe' folte, at kunnegi pi
vandet.Et interessant
uopdyrketomride blev klarlagt i
al sin enkelthed-,nu er det bareat kommei gang- hvem
har ikke et klap-kamera?
Med hibet om at en del af de
godt 50 tilstedeverende
forstodet'klap' sigervi tak til
Svend,hvis tankerder altid er pladstil i vort tidsskrift.
Efterdetafsluttende
KLAP var der'skrot'tilalle! o

tr'otografisk'samlarmarknad'
i
Olofstriim
Sondagden 9. september i Folkets
Hus (bibliotek og hotel) O Storgatan
24. Olofstriim. KI: 8:00-15:00.
Samling af lukleren krever stor koncentation.

Tilmelding: Nils-Harald Ottoson.
Hallonvflgen 11. 29341 Olofstriim.
*
Tlf.: 0454-4l4ll (aften og helligdage).Fax:
0454-4l4ll' E-mail: nilsharald@swipnet.se

Tekstrettelser:
Nederste billede til hojre i Objektiv nr. 91, s.26 skal
rettelig vrere: Arne Jorgensen,John Pedersen,Kolding,
og Per Ask Nielsen.
Lukl<ertiden pd Sven Dahls Minolta lantrolleres
Svend Frederiksen pd sit mdleapparat.

Pi side 22 - farste spalte - anfsres at Sigfred Lsvstad
ikke var blandt de fsrste medlemmer af DFS. Dette er
ukorrekt. SL's skriftlige kontakt var den 21. november
1975,hvorefter indmeldelsener sket kort tid efter. F.B.

af

57

Fotoudstillinger
pi Danmarks Fotomuseum
6. april - 22. april:
".trets Pressefoto".
De bedstebillederfra danske
pressefotografer.
26.april - lT.juni:
"Hflnd om livet ".
udstiller
FotografTovePedersen
billederaf udvalgtepersonlighederog dereshendersudtryk.
23.juni - 16.september:
"Kvinden i fokus- dengang".
Fotografierfra Danmarks
Fotomuseums
billedarkiv.

Efterlysning!
Visit- og kabinets billeder optaget af de to
kvindeligefotograferJulie Laurberg(1856-1925)
og FranziskaGad (1873-1921)soges.Desuden
enhver oplysning om deres fotografiske
virksomhed
. Tlf .: 49192299.
i
PS:
EKSTRA ANVISNINGSSALG
OKTOBER
I
KOBENHAVI{.
UAXNN
Annonceresi Obiektivsseptember-nummer!

- 4. november:
19.september
"Born bagbillederll".
Bsrnehaveborn
viserderes
billedertagetmed
engangskameraer.
- l3.januar 2002:
10.november
"Den Nationale".
De bedstefotogratierfra
fotoklubberti lknyttetSelskabet
for DanskFotografi.
(orbeholdfor endri nger)
Abni ngstiderpd fotomuseet:
- sondag
kl. l2-16.30.
Tirsdag
l j u l i h v e rd a gk l . I l - 1 6 . 3 0 .

Nye medlemmer:
PeerSteenGem
Hedelyparken15.St.tv.,
2670Greve.

Konstmuseeti Ysted
S:t Knuds torg
27180 Ystad.

JesperGrevsen
Odensegade
23.4.tv.,
2llD KsbenhavnO.

JensChr. Stoltz
Strandvejen209'
29$ Hellerup.

VilhelmLeest
Mollevej 10,
6230Rsdekro.

Maria Holm
Helgesvej13,
3080Tikob.

Marguerite Engberg
HvidegArdsparken39,
28fi) Lungby.

PeterD. Gurkasch
c/o Erwin L. Meyer
Gildegade18' st.
AbenrA.
621X)

H. MegelbergNielsen
Strandbjergl.D.'
2960RungstedKyst.

Erik Rasmussen
Granbakken17,
75fi) Holstebro.

Franz Henriksen
HovedstensvejlE.Il.th.
2650Hvidovre.

Bjorn Sorensen
Mollegade5,
6310Broager.

Kurt Nissen
Vesterksb5, l.tv.
2640Hedehusene.

Lers Schwander
FotogrefiskCenter
AndreasBjornsgade19,
1428KobcnhavnlC

John C. Mikkelsen
Kystvejen42,
5466Asperup.

Torben Solgaerd
Tulinsgede12'
1618KsbenhavnIC

SP Foto
Sallingvej24,
2720Vanlsse.

Erik Cleusen
18,
Platanhusene
2690Karlslunde.

Anders NygArd
Torvegade56. IlI.th.
14fl) KsbenhavnIC

SvaneMediaconsult
Esthersvej12,
29il) Hellerup.

Lars Havn Eriksen
TArsvej64{6,
4912Hrrpelunde.

Astrid M. Meinild
Kystvejen41, kl.
Arhus C.
801X)

Velkommen!

BennyRen6Kornvrl
Akacievej19'
2791Drrgor.

Morten Olesen
Glentevej69. st tv.'
501X)
OdenseC.

IngeAasmul
Kirkevej 6,
2630Ttstrup.

ANVISNINGSSALG sketil
vedrorende
Fremoverskalal henvendelse
Leif GermannJensen,Gl. Kongevei172C. flo 1850FrederiksbergC.
Telf: 33214367.Helstmellem10:00-11:00.
E-mail: leif-gi@vip.cybercity.dk
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Hans-DieterAbring in memorian
Sven-OlovSundin- Fotomttseet
i Osby
En af europasstsrstekamerasamleren,
fodt i 1934,
er dsd efter kort tids sygdom. Mindet om den
kyndige og fremsynede kameraentusiastvil dog
besti i hans 5 boger'Von Daguerrebis heute'.Det
havde bnge vrret min hensigtat besogeAbrings
kamera-museumi'prrestegirden' ved borgruinerne
afBurg Horstudenforbyen Essen.
jeg
I forbindelsemed photokinai 1996kontaktede
H.D.A. for at sporgeom et besogvar belejligt.Via
telefon og fax fik min samlerkollega,Ove
Karlsson, Grythl'ttan og jeg en grundig
- og si var vi pi vej!. PA den
rejsebeskrivelse

Sven-Olov Sundin og Hans-Dieter Abring

aftalte sondag tog vi toget fra Ksln til Essen,
derefter med sporvogn til Horst, hvor Abring
ventede os med sin bil. Vi karte ud til
'prcstegirden', som er privatbolig og dele af
samlingener opstillet. Det blev til mange timers
selskabmed den kyndige cicerone,som gestfrit
fremvistesin enorme sarnling.Her stod bare det
pistolkameraer,
hele. Det klassiske'ballonkamera',
et komplet daguenetypiudstyr, det originale
hindtaskekamera - tilhsrt mesterspionenMata'Sigriste'fra 1888Hari. Verdenshurtigstekamera
lukkertid l/10.000 sekund! Mere end 5.000
apparatermitte sesinden rejsengik hjemad.
Vi fik ogsi en rundgang i ruinerne af den gamle
borg fra 90O-tallet med underjordiskehemmelige
flugtveje og en sprendendefortidshistorie. Den
venligefremsynedemandvil blive savnet.o
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Det For-idabte Setskabs2S-frrs
fest!
Tiden var kommet til aftenens hovedattraktion: et
lyddiashow. DFS-kavalkade 1915-2000,produceret af
Egon Andersenog Ove Lyngsie, medlemmeraf den
over 100-irige ksbenhavnskefotoklub KFAK. I mere
end l5 minutter genlod salen af munter latter og
og gemytlige
klapsalver- de 'afslsrende',
skremtsomme
billeder gled over skrrmen - ledsagetaf forne tiders
revueviser,
som med stor prrecisionfulgte sekvenserne.

*

FlemmingBerendt
msdte 79 festkladte og
Den 2. december
forventningsfulde
medlemmerop i foyerentil restaurant
San Marino for at fejre vort 25-hrs jubile um.
Efterh6ndensom gesterneankom blev de forsynet med
en drink, hvorefterJorgenGregersenmed sin medfsdte
salgsteknikfaldbod et arrangeretlotteri, som senerepi
til fordel for DFS. En stribeaf
aftenenskulle udtrrekkes
flotte gevinster bl.a. fra KODAK og KAFI samt
indksbte fotohistoriskeboger var gevinsterne.Den
livlige gensynsgledefortsatteindtil formanden,Svenn
Hugo, med fuldig rast bsd velkommenog orienterede
om aftenensprogram. Derefter blev doren Sbnettil det
store festlokale,hvor bordenestod klar med forste ret.
Hvidvinenblev skenketog forsamlingenkunne indlede
aftenensmenu.
Da DanskFotohistoriskSelskabsstifter,TorbenLind og
frue mitte meldeafbud pi grund af sygdom,faldt det i
Andreas Trier Morchs lod at holde festtalen.Med stor
selvironi berettedeAndreasom lystige episoderfra de
sidste 25 ir, suppleretmed h6bet om fremgang og
succes for Dansk Fotohistorisk Selskab i 6rene
fremover. Aftenens neste taler var Ole Schelde,som i
korte vendinger hyldede vort selskabs skiftende
besfyrelser og dets arbejde, herunder i serlig grad
Objektivs temanumre og lodige artikler, som havde
skabtstor respektom vort arbejdefor danskfotohistorie.
Hovedrettenblev serveret,kvikt og behrndigt, rodvin
skrnket i glassene,snart mrrkede man den muntre
stemning brede sig i forsamlingen - si hvorfor ikke
afsynge aftenens forste sang. Nrste taler var Alex
iNykobing F. Det lille indslag
Steinbachfra Fotomuseet
var en oplesning af Flemming Berendts svarbrev pi
Alex's anmodningom medlemskab- hvor tiltaleformen
DE, DERES og DEM vakte megen moro. Der blev
skilet flittigt og atter blev glassenefoldt. Endnu et par
sm6taler,af Tune Laug og PeterStargaardblev afoiklet.

6l

KODAK havde sponcoreret aftenenslotteri med mangefine gaver.

Begejstringen
ville ikke tageende.Den neste sangblev
- ordene
afviklet med srdvanlig dansk sangentusiasme
var dog muntre. FormandenSvenn Hugo fik derefter
ordet og bad Flemming Berendt modtage Dansk
FotohistoriskSelskabetserestitel for sin indsatssom
redaktsri snartet kvart irhundrede.Flemmingtakkede
og kvitterede med at pipege, at uden de mange aktive
medlemmers medvirken havde det vreret en urnulig
opgave.Herefterblev dessertenserveret.
Efter en velfortjent hvilepauseblev kaffen skrenketop nu skulle de mange lotterigevinster
trekkes. Conni og
largen Gregersenforestoddet erefulde hverv pi bedste
man6r.Nummer efter nummerblev ribt op, hvorefterde
heldige kunne afhente gevinsten. Sidst, men ikke
mindst, blev der afuiklet et flot beneficesalg,hvor de
enkelte medlemmerne,som en anden krosus, lod
pengene flyve gennem luften - lotterisalget gav kr.
1.427,- og beneficesalgetkr. 9.200,- i overskud! En
strilende aften var ved at gi pi hreld. Bestyrelsenog
festudvalgetved Leif Germann Jensenm.fl. skal have
tak for et veltilrettelagtog strilende 25-5rsjubileum! o

Fra hojden byder Svenn Hugo velkommen -

til de mangefonenfitingsfalde jub ileumsgester -

med de storcteforventninger -

til de veldekkede borde -

hvor man sad, ndr man sad -

blev lalerne hort med andagt -

til skdl og begerklang -

og ritus -

KFAK blev hsrt -

'skrot' & 'skral'-

og forestillingen kunne begtnde _

blev vundet of monge -

en efter en J'ik overrakt gevinster :

hyldningenJik dog ende -

da reduktsrenfik sin ere!
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