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Fotografen har alt ved hdnden medens den betenke-
Lige lille dreng ser undrende pd. Karikaturtegning
Fra 1856.
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'Atelier & m srkekammer'
Fotografens brug af kemi og teknik gennem tiderne

Flemming Berendt

4. del

"I en verden som ekspanderer dag for dag, er l i tteratur ikke lrengere nok. Intellektet er tvunget ti l
at godkende en rekke id6er, som engang syntes at gi over ens forstand. Samtaler foregir fra den
ene kyst ved et ocean ti l  den anden: elektrisk strsm her overtaget frembringelsen af post:
tordenvejrets kraft, sender breve ved hjdp af en ledning - og nu fotografiet".

'Ojets vidne'
Fotografiet havde bragt verden ind i stueme, man
oplevede pludselig billeder af steder som, man kun
havde lest beskrivelser af - sandheden og
virkeligheden blev afslsret - realismen aflsste den
romantiske tidsalder - hele verden skulle
genopdages pi ny gennem kameraets objektiv. "l/z
kan man da faae de mest troe AJbildninger af
Oldtidens Levninger, de ypperligste Prospecter af
tropiske Egne... '1 skrev H.C. Andersen i 1839.20
ir senere skrev den engelske forfatter Antoine
Francois Jean Claudet (1791-1867\: "Vi kan sidde
ved pejsen og granske disse billeder, uden at
udsette os for den samme risiko, de samme afsavn
og anstrengelser som de dristige og foretagsomme
kunstnere, som til vor glrede og nytte er rejst over
land og hav, lvydset elve og dale, besteget fielde og
klipper med deres tunge og besverlige bagage".

2

Desiri Charnay

Nok var besverlighederne store i det stationrere
msrkekammer, men det var for intet at regne mod
de problemer den omrejsende fotograf 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
Desir6 Chamay fik under en rejse i Mexico "besog"
af to vilde dyr i sit msrkekammer telt - han slap dog
med en forskrekkelse. I Jerusalem blev en fotograf
anklaget for at have drebt et esel med "giftige
dampe" som strsmmede ud af hans telt.

Udstyret
Et komplet fotografisk udstyr var meget
omfattende, tungt og besverligt. Den skotske
fotograf George Washington Wilson (1823-1S93)
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Det ideelle morkekammer-telt - enhver fotografs drom. Kemi og
'morkekammer'som dn 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 lrurve fremstillet til formdlet. En kurv knn
indeholde tilstrekkeligt 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, mappe medfilterpapir, barste, et skind
og to hdndkleder. Alt sammen er 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 transportable msrkekamre blev
i en periode pi 10-15 ir fremstillet i alle mulige
afskygninger lige fra en brerbar kasse pi ryggen, et
primitivt telt, til hestetrukne msrkekammervogne
med komplet msrkekammerudstyr. 
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Transportabelt amerikansk udstyr fra omkring 1874.

Det sdkaldte Rouch'sche - telt er en model i samme
klasse som 'kuffertmodellerne' beskrevet under neste
illustration.

En af de forste 
'kuffertmodeller' blev fremstitlet u/'

Ernest Edwards i 1862. 'Kufferten'(l) var hengslet pa
bagsiden, sdledes at bagdelen (2) dannede den
opretstdende bagside 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).
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Rejseteltet
Fantasien fik frit lsb. Udvalget her er kun nogle
eksempler p6, hvad man kunne erhverve i den
retning. Det omfangsrige store tunge og klodsede
msrkekammertelt, som kravede mindst to dragere
at bere og opstille, bliver hurtigt udskiftet til fordel
for lettere sammenklappelige transportable med
navne som: paraply- edderkoppe, garderobekuffert.
trillevogn og hindkrerre+elt. En amatsr har
beskrevet sit rejsetelt: "Virkelig 'ikke noget', det
kan jeg forsilcre Dem om, lenk blot pit en
Fagfotograf som har et kamera pd I I kg. Et telt pti
9 kg., en Kasse med 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 passeret de 50 Aar!"

Landskabsoptagelser krrevede ofte, at man hurtigt
kunne komme pi plads, fsr de smukke solnedgange
og andre lyseffekter gik tabt. Et meget anvendeligt
og ofte plagieret amerikansk rejsetelt Kilburn
havde alle de fordele den omrejsende forsker,
videnskabsmand eller fotograf havde brug for. Den
ledsagende arbejdsbeskrivelse giver et udmerket
billede af dette og andre tilsvarende
msrkekammertelte fra tiden i slutninsen af
1870'erne.

f,
Enkelthed preger 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 samme B tjener som Arbejdsbord, og den
gennembrudte Loftramme 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 sammen som en Lommelvtiv og
bliver flad fiS 9. Lafter man i Loftet A, slaas det
hele op, Stolperne mm danner de lodrette Stotter,
som forhindrer det i at folde sommen ved Hagerne
hhh.

Indenfor dette Trestativ udspendes det fire siders
Teltdug og naglesfast paa Rammen A 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. Ved x
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.

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 klemme fodderne 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 beslqtttes af disse som af en Ramme.
Fodderne legges sammen, og det hele snores med
Remme rr -/ig. 9. Remmene er 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 sker pao ca. 75 Selannder".'

Prfl ekspedition
Europa var fsrende nir det drejede sig om lange
fotografiske ekspeditioner til {erne bibelske lande.
Bogforlreggerne i England, Tyskland og Amerika

' Fotografiske Meddelser. Kjobenhavn 1872-7 3. S. 48-50.



Amerikaneren ll/illiam Henry Jackson (1843-19a2) med sit 20
x 24 inch. kamera - Har til optagelse i New Mexico'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 rejsebeskrivelser med tilhsrende tekst
man investerede penge i. Englrenderen Francis
Friths (1822-1898), foretog tre lange rejser i irene
1856-1860 til 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
transporterede vand 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
hel fabrik i Reigate, Surry, 2 hvor der blev
fremstillet mere end 2000 aftrvk.

Mont Blanc
En anden succesrig og dristig fotograf var
franskmanden Auguste Bisson (1814-1876) som
blev bersmt pn sine enestiende alpe- og
arkitekturfotografier optaget i Frankrig og Italien. I
1860 blev Bisson og hans bror Louis hyret til at

folge Napoleon III og kejserinde Eug6nie pA
ekspedition til Chamonix i Savoy-Alperne.

en
24
Lefotografier blev udgivet i en bog med titlen: 'Le

Mont Blanc et ses Glaciers: Souvenir du Vovase de
LL Majest's LEmpereur et Limp6ratrice'. 3

Aret efter var Bisson den fsrste som optog 3
billeder fra toppen af Mont Blanc i 4.810 meter
hajde. Den anstrengende klatretur 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
velbeholdent tilbage til lejren, hvor der blev affyret
velkomstsalut o g festfyrvarkeri.

- og Amerika
Et veld af foto- og geologiske ekspeditioner blev
etableret i Nord- og Sydamerika for her at udforske
og 'indfange' de ukendte vidder. Den amerikanske

' Helmuth & Allison Gemsheim: The History of

^ Photography, 1956. S. 216,218-220, 249.
' Side 199,215-216.
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Fotograf Seneca Roy Stoddard ved 'Glens Falls' med
sit landskabkamera til 50x60 cm plader i 1870'erne.

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

Ililliam H. Jacksonforan sit telt iferd med at gore

sit ekpeditionsudstyr klar til dagens optagelser.

Fotografen J.P. Doremus fik bygget et flydende
fotogalleri til dennette sum af4.000 dollars i 1884.

Ogsd kvindelige fotografer drog ud i nqturen

trods de primitive forhold.

9

Egtptisk berer.
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fotograf Carleston E. Watkins (1825-1916) optog
nogle fantastisk smukke billeder af Yosemite
Valley i formatet 53 x 40 cm. Billeder som blev
beundret pi en international udstilling i Paris i
1867. Samme 6r begyndte Eadweard Muybridges
(1830-1904) a at fotografere i samme omrAde -
senere fotograferede han for den amerikanske
regering i Alaska. Den mest bersmte af de
amerikanske ekspeditionsfotografer var William
Henry Jackson (1843-1942). Iackson deltog i ikke
mindre end 8 geologiske ekspeditioner financieret
af regeringen. Hans smukke naturoptagelser fik den
amerikanske regering til at oprette den fsrste
nationalpark i Amerika. Henry Jackson fik i ovrigt
en'canyon' og en'so' opkaldt efter sig.

Roger Fenton
Den sikaldte 'Krimkrig' udbrod 29. marts 1854 og
allerede den 20. februar 1855 afrejste verdens fsrste
krigsfotograf englrenderen Roger Fenton (1819-
1869) 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



borato-

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

Fentons 'Fotografiske Vogn' med assistenten M.
Sparling pd bukken. Sparling udbad sig sin betaling af
Fenton inden han begtndte rejsen. Tresnit i 'The

Illustrated London News' 10. november 1855.

des At e I ie ns.
Bittedet er gengivet efter bagsiden pd et

visitkortfolograii.

En opfindsomfotografs losning pd et ofte
aktuelt problem!

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

1 1
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F o t ogr afe n fra T r e ue n b r ie tze n
rejser pr. esel via Granada til .4frika

for at gavne videnskaben.
Der arbejder han efter bedste evne

for kunst, ndtur og videnskab.

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 !"

preparerende en plade pdny, . F , o "En sddanfotograJsmager slet ikke tosset

ni';!;:':fr':;i:;;,;:;:f/il:;,, hurtig-fotograk ;l:,{';::,t*:,fi:;,;, ,,, ,
Han horer dem allerede grddigt skrige. "Ja, siper sonnen. deri har du ret.
og gribes afsknek og redsel. dogfrikassd e1 heller er ddrligt;"

En

eventvr!

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

\.-

Som et supplerende kuriosum har han
' aftage t' e p i s ode n b i I I e dl i gt i ka b i ne t sfo r ma t,

fot ografe ns lon for s in dr ist ighe d.
Han tenker: "Havdejeg ikke haft'kanonen'der,
mdske ville jeg allerede nu vere stegt.t"

Fra "Illustrierte Chronik der Zeit ca. 1895.

Sdledes stod han med apparatet engong Da siger den gamle til sonnen

t2



Fotograf og tegner arbeider i Syd-Amerikas iungle i I 885.

De opdagelsesreisende og .fotograferne beres af

indianerne gennem vildsomme bierge og dale. Trcesnit.fra

forJ'atteren Desirt Charnays bog'Anciennes Villes, I 885.
redselsvekkende krigsbilleder bl.a. fra belejringen
af Sevastopol blev offentliggjort samlet i 1911
under titlen "The Photographic History of the Civil
War". Billedverket omfattede ti bind med ca. 3.800
billeder fra en meningslos krig. 5

Menneskets drsm om at kunne fastholde hvad ojet
ser blev allerede forudsagt i 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.ktiu nr.68, s. l8 & nr. 71, s. 49-50.
5 Rune Hassner: Bil leder for mill ioner. 1977. S. I I l- l l5
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Lige fsr fotografiet
- Billedkunstnerens anvendelse af tekniske hjrelpemidler

set som forlsber for fotografiet.

Leif Germann Jensen

En dag i 1827 blev den bersmte kemiker Jean
Baptiste Andr6 Dumas, som netop var frerdig med
at holde en forelresning pi Sorbonne Universitetet,
opsogt af en meget bekymret dame. "Hr. Dumas,"
sagde hun, "Jeg er nodt til at stille dem et sporgs-
mdl af vital interesse for mig. Jeg er Daguerre's,
malerens hustru. Han har i nogen tid vreret besat af
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 kunne lade sig gore, eller er han blevet gal?"
"Med den viden, vi har i dag, " svarede-Dumas,
"kan det ikke lade sig gore; men jeg kan ikke sige,
at det for 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 skabe holdbare bille-
der er alts6 ikke absurd for denne videnskabsmand,
men selvfslgelig fandtes der ogsi msrkemrnd, der
afuiste muligheden:
"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 mennesket i sit billede, og ingen menneske-
skabt maskine kan tillades at filcsere Guds billede.
Kan det tenkes, at Gud skulle have forladt sine
evige principper og skulle have tilladt en fransk-
mand i Paris at give verden en djevelens opfindel-
se? 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 tdbernes tdbe. "

' H & A. Gernsheim: L.J.M. Daguene. The history of the
diorama and the daguerreotype, s.l. Dover 1968.

Dette stod at lese i Leipziger Stadtanzeiger en dag i
begyndelsen af 1839, hvor Daguerre's metode end-
nu ikke var offentliggiort.'

I dag ved vi, at fotografiens gennembrud var nert
forestiende, og at flere personer, uafhrengigt af hin-
anden allerede arbejdede med denne milsretning.
Det har ofte undret mig, at store opfindelser hyppigt
gores pi samme tidspunkt flere steder i verden, til-
syneladende uaftrengigt af hinanden. Som om ide-
en til opfindelsen har ligget og modnet i tiden, ef-
terhinden som stadig flere af dens forudsetninger
er til stede.
Marie-Louise Berner3 skriver herom: "l sin kerne

er fotografiens opfindelse muliggiort ved en kombi-
nation af tre processer, en .fysisk, en kemisk og en
mental. " Som fysisk proces henviser MLB til ca-
mera obscura. Som kemisk proces henvises til
kendskabet til solvsaltes svertning. Om den sidste
forudsetning, den mentale, skriver MLB: "Tiden
skal vere moden til en opfindelse for den kan gores.
Nogen skal kunne forestille sig den, for man kan
opfinde den. Og sddan er det ogsd med fotografien.
Farst et stykke ind i 1800-drene blev det mere ud-
bredt at forestille sig, at virkelighedens spejlbillede
i camera obscura kunne fastholdes. Og vel at mer-
ke, at det var onskeligt at fastholde det. Det vil sige,
at man skal anse det indkastede billede for en ri-
melig a/bildning, en acceptabel beslvivelse af vir-
keligheden for at anske sig den .fastholdt sd brcpn-
dende, at man virkelig vil arbejde meget ihrzrdigt,
mdske i drevis for at finde frem til hvordan. "
Brian Coea ktmm"i ogr-a ind pA det onskelige i

bogen The birth of photography: "Fra Renessan-
cen vor portretmaleriets udbredelse i 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: Ly s av I e de fu I dt egn i nger.

Dansk Fotohistorisk Selskab, Objektiv nr.87, 1999.
o Brian Coe: The birth of photography. s.8. Ash and Grant,

1976.
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til at bestille stsrre verker. I lobet af det 18. dr-
hundrede medfarte en vol<sende middelklasse en
eftersporgsel efter mindre kostbare metoder til at
bevare eget billede."
Behovet var der altsi, og det er derfor ikke overra-
skende, at kunstnere i perioden lige inden fotografi-
ens opfindelse gor brug af en rekke tekniske hjrl-
pemidler, der letter deres fremstilling af billeder, og
at en rrekke af fbtografiens pionerer ogsi har be-
n1'ttet disse og samtidig har dromt om, at det m6tte
kunne gores endnu lettere.

Jeg vil i det folgende beskrive nogle af disse hjrel-
pemidler og metoder, der alle kan ses som spor, der
peger hen mod fotografiens fodsel. Jeg vil omtale
silhuetportrnttet, physionotraceportrettet, sol-
mikroskopet, camera lucida samt camera obscura.

Silhuetportrnttet
Ideen til silhuetportrettet fortaber sig i fortiden.

Mennesket har altid kendt til skyggebilleder, og det
er uvist, hvornir man er begyndt at aftegne disse.
En tidlig beskrivelse af skyggebilleder findes i den
grreske filosof (427-347 f.Kr.) Platon's dialog Sta-
ten, bog 7, hvor han filosoferer over forholdet mel-
lem skyggebilledet og virkeligheden: " Forestil dig
et underjordisk kammer, en hule med en lang ind-
gang 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 af-
stand, og mellem ilden og de fangne gdr en vei
langs med hvilken en lille mur er opfart i lighed
med den slcranke, som ved dukkekomedier skiller
dukkeforeren fra 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 kastes pd den
modsatte veg 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. Vasemalerier-
ne fra Platon's samtid med sorte menneskeskikkel-
ser pi lysere baggrund kan med lidt god vilje op-
fattes som en tidlig udgave af silhuetportrrettet.

Gennembruddet kom dog forst i midten af 1700-
tallet, hvor man i Paris begyndte at lave 'portrait

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 1759 den utaknemmelige opgave at rydde
op i Frankrigs finanser efter Ludvig XV, hvis hof
slugte over en femtedel af statens indtregter, og hvis
hiblose krige og nederlag havde taget mere end
resten. De nsdvendige besparelser, han indfsrte,
og de skatter, han udskrev, medforte hurtig, at alt,
hvad der var tarveligt og nojsomt, blev betegnet
som d la Silhouette.o Da han ydermere selv i flere ir
havde fremstillet profilskyggetegninger af venner
og bekendte og smykket sine vegge med dem, var
det nrerliggende, at disse, i forhold til rokokoens
farvestrilende malerier tarvelige, portrctter hurtigt
blev kaldt portretter d la Silhouette og senere blot
silhouetter.
I dagens danske retskrivning er betegnelsen blevet
til silhuet og betegnelsen bruges bide om profil-
skyggeportrettet og om andre billeder gengivet helt
i 6n farve uden detaljer inden i figuren. Silhuet por-
trrettet opniede stor popularitet blandt den voksen-
de middelklasse, og kom snart til at pryde vreggen i
selv beskedne hjem, og blev en yndet fritidsbe-
skeftigelse i mange borgerhjem.

Fig.l: Silhuetteringsstol gengivet i Lavater's Physio-
gnomische Fragmente, I 7 7 5 -7 8).

Men udover at det nu var blevet billigt at frem-
stille vellignende portretter, var der ogsi en anden
Arsag til silhue]temes fremmarch. Arsagen hed fy-
siognomikken.' Den schweiziske prest Johann Ca-
spar Lavater (1741-1801) udgav i 6rene 1775-78 et

u Jorgen Duus: Silhuetter. Skygger pa veggen, s.23. Arnold
Busck, 1998.

' IorgenDtus'. Silhuetter . Skygger pd vceggen, s.23.

t Platon: The Republic. Penguin, s.317. Classies, 1975.
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fire-binds vrerk, Physiognomische Fragmente, hvori
han hevdede, at profilbilledet var noglen til menne-
skets indre, og vrerket var falgelig fyldt med profil-
silhuetter. Han udarbejdede et system, hvorefter
man kunne tyde, hvad andre mennesker indeholdt.
Ideen er fascinerende, men absolut uvidenskabelig.
Ikke desto mindre vandt tankegangen ojeblikkelig
stor udbredelse, og dermed blev silhuetfremstilling
en alvorlig affnre, og det blev af yderste vigtighed,
at silhuetterne var vellignende. Der blev derfor kon-
strueret specielle silhuetteringsstole fig.l med en
skerm hvorpi silhuettsren kunne frstne sit papir
og aftegne den ved hjelp af lyset dannede skygge

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

af den siddende persons profil. Dette omrids i noget
nrer naturlig storrelse kunne si senere, ved hjrelp af
en pantograf fi9.2 formindskes til en passende stor-
relse, uden at man risikerede fejl i proportionerne.
En rrkke professionelle silhuettorer rejste rundt

for at portrrettere adel og borgere, og mange af dis-
se smukke silhuetter er bevaret, og de kendteste
silhuettorer er grundigt omtalt i adskillige bogver-
ker af eldre og nyere dato. F.eks. i L. Grandj ean &
A. Fabritius (red): Den lille portretkunst i Danmark
og J. Duus: Silhuetter. Slqtgger pd veggen Hvis
man interesserer sig for emnet, kan jeg anbefale
disse to bager som er meget omfattende, sidst-
nevnte vrerk er desuden smukt illustreret.
Jeg er selv i besiddelse af en silhuet fig.3, som jeg

fandt hos en marskandiser i Ksbenhavn. Den skulle
ifolge en hindskrevet tekst pi bagsiden af rammen
forestille Frederik V's datter Louise, Landgrevinde
af Hessen (1750-1831). Hvis dette er korrekt, er der
altsi tale om et silhuetportrnt af Margrethe II's tip-
tiptip oldemor.

Silhuet-teknikken tilfredsstiller behovet for en ri-
melig objektiv gengivelse af personen, men kopien
tog lige s6 lang tid at fremstille og kostede det
samme som originalen. Samme problem havde som
bekendt o gs6 daguerreotypiet.

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

De fsrste 'fotografiske skyggebilleder' opstir ved
et tilfrelde, adskillige hr far ordet silhuet dukker op.
Den tyske anatomi-professor Johann Heinrich
Schultze (1687-1744) opdager i 1725, at der er
dannet skygger fra etiketterne pA hans flasker med
kridtslam anvendt til kemikalieforsog, idet kridt-
slammet uden om etiketten var blevet rsdviolet som
folge af lysets indvirkning. Han forsoger sig med
forskellige skabeloner i form af bogstaver, som han
kleber pi flaskeme og derefter udsrtter for sollys,
og han konstaterer at deres silhuet bliver stiende
aftegnet i kridtslammet i nogen tid efter at skabelo-
nen er fiernet, men derefter langsomt forsvinder,
n6r lyset rammer det endnu ueksponerede omride.
Ved srerlige forsog 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 inde-
holdt sslvrester fra tidligere forsog.8 Schultze udgi-
ver i 1727 en publikation med titlen: Dunkelheit-
strciger anstatt Lichnrager entdeckt,. oder
merkwilrdiger Versuch ilber die Wirkung der Son-
nenstrahlen Han har hermed dokumenteret den
fsrste negativ/positiv-proces, men er ude af stand til
at fiksere sine silhuetter og holder sig til sine kemi-
kalieflasker, som kan rystes og genbruges til nye
eksperimenter. Fsrst i 1802 overfores processen til
papir og leder, vedet med solvnitrat, da en af foto-
grafiens senere pionerer, Thomas Wedgwood

8 Christian Winther: F o t ogr afi e ns Lt dv i kl ings his t or i e,
Belgisk Import Compagni, 1948.
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(1771-1805), son af den bersmte keramiker og por-
celensfabrikant Josiah Wedgwood, laver sine for-
sog med skyggebilleder af plantedele. Heller ikke
for ham lykkes det at fiksere silhuetterne, og han
forsoger sig, formodentlig pi grund af den lange
eksponeringstid, slet ikke med silhuetter af menne-
sker.

Physionotraceportrrettet
Physionotracepbnrrettet er ifolge Cyril Permutte
"En prre-fotografisk portretteknik der bor vere
r e pr e s e nt er e t i e nhv er go d fo t o gr afi ka s aml in g "

Hos en marskandiser pi Falkon6r 4116, Frederiks-
berg, fandt jeg, hvad jeg ansi for at vrere et smukt,
lille cirkulert kobberstik, ca. 6,2 cm. i diameter, i
ramme. fig.4. Jeg kunne ikke sti for kvindepor-
trettet og havde samtidig en fornemmelse af at ha-
ve set noget lignende i en bog om fotohistorie. Kort
sagt: Jeg faldt for damen, ksbte hende, bar hende
hjem og tog overtojet af hende! (Rammen havde
ingen bagkledning, si billedet kunne uden videre
tages ud). I kanten af kobberstikket, under portret-
tet, fandt jeg ordene: 'A:Flint ad Vivam del: sc! Jeg
grettede pA at billedet var dansk, og at'Flint' mitte
vere kobberstikkerens navn. Det lykkedes mig at
finde bogen om fotohistorie, hvor jeg havde set et
tilsvarende billedel0, og her fandtjeg sA betegnelsen
Physionotrace portrait. Ved hjrelp af disse oplys-
ninger samt flere biblioteksbesog kunne folgende
stykkes sammen:

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

e Cyril Permutt: Collecting old camerqs, 1976.
to Brian Coe: The birth of photography, s.8-10.

I 1786 opfandt franskmanden Gilles Louis Chr6ti-
en (1754-1811) et tegneapparat, som han kaldte
physionotrace. Ordet er sammensat af ordene phy-
sionomie, ansigt, og tracer, tegne, afstikke. Med
physionotrace'en fik man det fsrste system, som
med udgangspunkt i et af lyset dannet profilbillede,
aftegnet ved hjrelp af apparatet, kunne producere
flere kopier af et portrret. Mine forskellige kilder
har lidt divergerende beskrivelser af apparatet:

Brian Coell har folgende beskrivelse; "ln his ap-
paratus a profile cast by a lamp onto a glas plate
was traced by an operotor using a pointer con-
nected, by a system of levers like a pantograph, to
an engraving tool moving over o copperplate. The

finished engraved plate, with added details of "fea-
tures and costume, could be inked and printed
manv times. "
Petei Castler2 skriver: "This was an excedingly
complicated machine for making silhouettes which
nonetheless grew popular because it allowed sil-
houettes to be inked and printed like copper plate
engravings. "
O.H. Clementsen:'' "Pd en legemsstor skerm var
monteret et tegneapparat (pantografl, hvis beve-
gelser styredes af en sigteindretning. Idet man,
sigtende gennem sageren, fulgte ansigtets linier hos
den, der skulle portrztteres, tegnedes pd et bag
skrermen anbragt papir portrzttet i omtrent fuld
storrelse. Ndr man derefter fulgte det tegnede por-
trets linier med en i pantografen indsat stift, kunne
man ved en i pantografen indsat ndl indridse por-
trettet i den onskede .formindskede storrelse (som
regel en tiendedel) pd en udfor ndlen anbragt kob-
berplade. De aftryk, som toges af kobberpladen,

fremhm som spejlvendt i forhold til forlregget. "

Den mest detaljerede beskrivelse af maskinen fin-
des hos Peter Friep,'o de. konkluderer'. " Fornyelsen
i hans physionotrace-maskine bestdr deri, at tre

forskellige teknikker til portretfremstilling kombi-
neres : Silhuetklippets omridslegning, pantografen
til at forstorre eller formindske, og kobberstikket."
Ifalge Peter FrieB har ingen af datidens physio-
notracemaskiner overlevet til i dae.

" Brian Coe: The birth of photography, s.8. Ash and Grant,
1976.

't Peter Castle: Collecting and valuing old photographs, 1913.
'' O.H. Clementsen: M e d a i I I o n- p ortret st i kket, s.268.

Politikens: Jeg samler, 1975.
'o Peter Fries: Kunst und Maschine. s.l3l-141. Dt. Kunstverl.

Miinchen 1993.
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I Histoire de la photographiets gengives det eneste
kendte billede af en physionotrace fig.5 samt et
physionotraceportret af den franske revolutionsle-
der Maximilien de Robespiene.
Alle revolutionens bersmte personer blev por-

tretteret'en physionotrace' fig.6, og dette er drsagen
til, at vi i dag har autentiske billeder af disse perso-
ner. Ogsi U.S.A.'s ambassadsr i Frankrig, den se-
nere amerikanske prasident, Thomas Jefferson,
lader sig i 1789 physionotraceportrrettere hos Chr6-
tien fig.7, og den unge H. C. Orsted: elektromagne-
tismens opdager, manden der introducerede da-
guerreotypien i 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 tryk-
ningen. Siledes kan pladen vere delvis graveret,
delvis akvatinta^etset, hvilket giver flader med gri-
toneverdier.

I perioden omkring ar 1800 havde Danmark trette
forbindelser til Frankig. Danmark var et af de fi
europreiske lande som ikke var i krig med Frankrig.
Der findes derfor mere end hundrede identificerede
portretter af danske, physionotracestukket af Chr6-
tien. Physionotrace portretmetoden overlevede
Crdtien dsd i 181l, men ikke fotografiets opfindel-
se. Metoden niede at blive overfsrt til btde Eng-
land, U.S.A. og Danmark. I Danmark blev den taget
op af kobberstikkeren Andreas Flint (1767-1824).

Hermed er vi tilbage til mit lille physionotrace
portret, som viser sig at vrere stukket af Andreas
Flint. Den portratterede kvinde kan identificeres
som: Cathrine Elisabeth Hald, (f. Tjanuar l78l - d.
T.marts 1861), fodt Smidt, gift med sogneprest Joh.
Peter Hald, Arhus. Det kan beskrives som: Bryst-
billede i profil. Tegnet ved hjelp af en physionotra-
ce. Delvis graveret, delvis akvatinta-raderet. Sand-
synligvis fra I 800-l 805.
Flint har formodentlig stukket ca. 300 portratstik,
og afdisse er knap 200 af de portretterede personer
identificeret. En beskrivelse af disse findes i O.H.
Clementsen: Fortegnelse over Flints Portretstik.

tt Jean Claude Lemagny/Andrd Rouill6: Historie de la
photogrophie, s.15, (1986). Cambridge 1987.

Fig.S: P hys ionotroce-mas kine, beregnet t il profilteg-
ning, opfundet 1786 af Gilles-Louis Chrdtien. (tegning
af Edme Quenedey, 1786).

Fig.6: Chrdtien's physionotrace-portret af Robespierre,
ca.1790.
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Fig.1 : C hr d t i e n' s p hy s i ono tl r a c e - p or tr e t af Thom as
Jefferson, 1789.

Kobberstikkeren Andreas Flint
Andreas Flint var en talentfuld kunstner, som hav-

de erhvervet alle Det kgl. Akademis medaljer og
premier, men Danmarks dirlige skonomiske situa-
tion tvang ham til at kaste sig over physionotrace-
portrettet. 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
sener Frederik VI, om lan og stotte. Physionotrace
portrettet blev som, senere fotografiet, ikke anset
for at vrre 'rigtig kunst'. I en skrivelse til kongen
fra ministrene Reventlow og Schimmelmann, di-
rektsrer for 'Fonden ad usus publicos', findes fsl-
gende vurdering, tu ,o- var msntet pi Andreas
Flint:
"Den liden afsetning danske kunstnere har pd de-
res arbejde, tuinger dem imidlertid til, for at opreh
holde livet, at sysselsette sig med mekaniske eller
tankelose smd arbejder, der sovndysser geniet og
slovgor dets luendefolelserfor det sande store."

Er physionotraceportrettet et passende objekt 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 physio-
notraceportrettet n&vnes som en af fotografiets
forlsbere i adskillise vrrker om fotohistorie. Hvis

Fig.8: C hr it i e n' s p lty s i o n otr a c e-p ortre t af H. C. 0 r s t e d,
formode_ntlig 1803.

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.
God jagt!

P.S.: Endnu et fund
En uges tid efter at have nedskrevet ovenstiende

gir jeg en tur i Ravnsborggade pi Nonebro. Plud-
selig stir jeg i en af antikvitetsforretningeme med
endnu et physionotraceportret. Denne gang er det
et af physionotraceopfinderen Chretien's egne por-
trrtstik. Den portretterede er: Kammerherre Jargen
Greve Scheel, (1768 - 1825). Der findes, ifolge
Den lille Portretkunst i Danmark siden 1750, kun
113 identifrcerede physionotrace portrretter af dan-
ske 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 em-

ne, 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
eksperimenter desuden er foretaget med solmikro-
skopet som kamera, synes jeg, at det fortjener en
omtale.

Solmikroskopet er et projektionsmikroskop som i
princippet er en videreudvikling af den gamle 'tryl

lelygte' laterna magica, (et primitivt lysbilledappa-
tu Jorgen Sthyr: Dansk grafik t 500 - t880, s.123. (1943).
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Fig.9: Solmikroskop. Fra M.F. Ledermilller: Mikrosko_
pische Gemilths- und Augen-Erg\tzung, 1763.

rat med en eller to linser, hvormed billeder malet pi
glas eller andre semitransparente motiver kunne
forstsrres og projiceres op pe en v€g). I solmikro-
skopet er laterna magica's lyskilde erstattet af so-
len, hvis striler fanges ved hjelp af et drejeligt
spejl, det malede billede er udskiftet med et mikro-
skopprrparat, og optikken er indrettet til at forstsr-
re disse praparater. Navnet p6 opfinderen af solmi-
kroskopet er ikke kendt med sikkerhed. Ifolge Ha-
rald Moe" er der kilder, der peger mod fysikeren
Gabriel Fahrenheit (1686-1736), (iser kendt for sin
temperaturskala), som en mulig opfinder af solmi-
kroskopet.

Men selv om mikroskopet blev udbredt i Europa i
1600-tallet og allerede da fsrte til vigtige naturvi-
denskabelige forskningsresultater, tjente de fleste
mikroskoper endnu i midten af 18O0-tallet forst og
fremmest til underholdning for velhavende amato-
rer.l8 Som eksempel p& dette kan nrevnes, at H. C.
Andersen fik lov til at opleve herregirden Hoff-
mansgave's solmikroskop. Han skriver 15. juli
1830 et begejstret brev:
" ...den sidste Dag, jeg var pd Hoffmansgave, havde

jeg en sand Nydelse, nemlig: jeg saae Infusions-
Dyr; tenk dem: en lille Vanddraabe kun, paa Glas,
og det var en heel Verden med Skabninger, hvor de
storste presenterede sig som greshopper, de mind-
ste som Knappenaalshoveder, nogle lignede virke-

Fig.l0: Kunstner, der tegner ved hjelp af camera luci-
da.

lig Greshopper, andre havde de mest monstreuse
Skikkelser, og alle tumlede de sig mellem hveran-
dre, og de stsrre slugte de mindre. " Som bekendt
opfandt H. C. Andersen ikke fotografiet, men
eventyret Vanddraaben fra 1847 har sin oprindelse
i disse oplevelser med solmikroskopet.

De fsrste fotografiske eksperimenter med solmi-
kroskopet foretages i 1802 af den engelske kemiker,
Sir Humphry Davy. Det lykkes ham, pi papir vedet
med sslvklorid, ved hjrelp af solmikroskopet at
fremtrylle billeder af smi objekter. Men hans beret-
ning 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 uelrs-
ponerede dele af billedet i at blive msrke, ndr de
udsettes for dagslys. "te
I 1816 benytter Nic6phore Nidpce et hjemmelavet
mini-kamera til sine fotografiske eksperimenter.
Linsen henter han fra sin bedstefars solmikroskop.20
Og endelig, i 1835, benytter William Henry Fox
Talbot solmikroskopet til at tage fotografier af ob-
jekter, som forstsrres l7 gange linerert.2r

Camera lucida
Dette instrument fig.10 blev opfundet i 1807 af

den engelske fysiker William Hyde Wollaston.
Camera lucida 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. Gyldend al, 2000.

re Helmuth Gernsheim: The history of photography,s.40.
20 Helmuth Gernsheim: The history of photography, s.63.

Thames og Gudson, 1 969.
2r Samt s.76." Harald Moe: Mikroskopets historie, 1990.
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Fig.l l: En af Fox Talbot's skitser, udfort ved hielp aJ
c1mera lucida,5. oktober 1833.

beregnet til skitsering i fuldt dagslys. Ved hjelp af
camera lucida's reflekterende prisme kunne kunst-
neren se et virtuelt billede af sit motiv pi tegnepapi-
ret, og ved brug af udskiftelig optik havde han mu-
lighed for at endre det virtuelle billedes storrelse.
Han kunne derfor aftegne dette, for andre end in-
strumentets bruger usynlige, omrids. Det var natur-
ligvis til stor hjelp, nflr man snskede perfekt per-
spektivkontrol, men enhver, der har provet at bruge
instrumentet vil vide, at der stadig krrevedes kunst-
neriske evner, hvis man snskede at frembringe me-
re end en overfladisk lighed med motivet. Ikke
desto mindre vandt instrumentet hurtigt stor udbre-
delse blandt billedkunstnere.

Set fra et fotohistorisk synspunkt er camera lucida
interessant, fordi en af fotografiens fedre, William
Henry Fox Talbot, pi sin bryllupsrejse til Italien i
1833 havde medbragt et af disse tegneinstrumenter.
Han forsogte undervejs at skitsere indtryk fra rej-
sen, og flere af disse skitser er bevaret. fig.Il. Det
fremgir klart, at Talbot ikke havde samme skoling
og evner inden for tegnekunsten, som den svede
maler Daguerre. Mismodigt beskriver Talbot resul-
tatet af sine anstrengelser som: "melancholy to be-
hold'- et trist skue! "
Men denne fiasko ansporede ham til at arbejde vi-
dere med ideen om at lade lyset selv tegne billeder,
men hertil var der brus for mere end virtuelle bille-
der.

" Colind Ford (red): The story ofpopular photography.,
s .13.  Centurv.  1989.

Til fotografika-samlere der ikke kan leve uden et
camera lucida: Auktionshuset Christie's, south
Kensington, London afholder ca. 8 gange irligt
auktioner over 'Cameras and Photographic Equip-
ment', og her er det af og til muligt at ksbe et came-
ra lucida. Prisniveauet er omkrins 1.500 - 2.500 kr.

Camera obscura
Ordet camera obscura betyder morkt kammer. og

det er netop, hvad dette, senere transportable, teg-
neinstrument oprindeligt var fig.12: Et morkelagt
rum med et lille hul i vreggen. Hvis lyset fra et klart
oplyst landskab fir lov at trrenge gennem hullet, vil
der pi veggen over for hullet dannes et omvendt
billede af dette landskab. Billedets skarphed oges.
men lysstyrken aftager, nir hullet gores mindre.
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Fig.l2: Det tidligst kendte billede af et camera obscura.
(benyuet til at iagttqge en sol/brmorkelse i 1544).

Camera obscura oprindelse fortaber sig i fortiden.
Den arabiske lrerde. Alhazen. omtaler i 1039 en
iagttagelse, han har gjort under en solformorkelse:
"Billedet af solen under formarkelsen, undtagen
medens den er total, fremtreder, ndr dens lys slip-
pes gennem et smalt, rundt hul ind i et morkt rum
og kastes p(r. en lodret v@g over for hullet, som et
mdnesegL "" Omkring 1490 beskriver det italienske
universalgeni, Leonardo da Vinci, camera obscura.
I 1550 beskriver italieneren Girolamo Cardano et
camera obscura forsynet med bikonveks linse, og i
1646 omtaler tyskeren Athanasius Kircher for fsrste
gang et transportabelt camera obscura i sin Ars
magna.

Ud over at vere en almindelig folkeforlystelse,
blev camera obscura" efterhAnden som det blev
transportabelt og mere sofistikeret, et vigtigt red-
skab for billedkunstnere, arkitekter og andre, der
havde brug for at skitsere milestoksfbrhold og per-
spektiv korrekt. I 1700{allet er lukkede berestole
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og transportable telte med indbygget camera obscu-
ra en del af billedkunstnerens udstyr, og smi re-
fleks-camera obscura fig.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 og porcelensfabrikant, Josiah
Wedgwood, et camera obscura for ved hjrelp af
dette at kunne lave perspektivisk korrekte skitser af
"the stately homes of England'. Disse skitser bliver
sA, som dekoration, kopieret pi et porcelensstel,
bestilt af den russiske zarinaKatharina II.2a

I 1802 forsoger hans son, Thomas Wedgwood, der
eksperimenterer med skyggebilleder pi solvnitrat-
vedet lreder og papir, at benytte faderens camera til
at lave fotografier, men mi opgive dette. Kemike-
ren Humphry Davy rapporterer i Journal of the Ro-
yal 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
medfore en ffikt pd solvnitrat. " t)

Fig.13: l{illiam Henry Fox Talbot's camera obscura.

Daguerre kommer i l80l i lrre hos en arkitekt i
Orlean og lrerer her at benytte camera obscura til
arkitektoniske tegninger. Senere, i sin kaniere som
teatermaler (fra 1804) og som opfinder af 'billed-

showet' Diorama, 1822, fig.14, bruger han camera
obscura til fremstilling af scenebilleder. Daguerre
er tydeligvis fig.15 en langt bedre kunstner end
Talbot, men begge har drsmmen om at lade lyset
selv tegne billederne, og nu begynder det at gi hur-
tist!

" Henning Carlsen; Flyvske billeder. En i princippet
sandferdig beretning, s.25. Gyldendal 2000.

Fig.l4: Daguerre's diorama. Gaston Tissandiers trq-
snit hans bog'Les Merveilles de la Photographie'vi-
ser os det popupulere hdndmalede 'stor-panoreme',

hv or s kiftende belysninger fr em ka I dte s t em n i ngsfu I -
de naturbilleder.

Fotografiet
Nicdphore Ni6pce pibegynder i april 1816 foto-

grafiske eksperimenter med camera obscura og op-
niede synlige billeder pi solvnitratvedet papir.26
De kunne dog ikke fikseres. I januar 1826 ksber
Ni6pce sit forste professionelt fremstillede camera
obscura hos de parisiske optikere, Charles & Vin-
cent Chevalier. Formodentlig i sommeren lB27
optager han verdens eldste, bevarede fotografiske
billede: Udsigten fra et vindue i hans hjem, optaget
ved en otte timer lang eksponering pi en bitumen-
behandlet tinplade. I 1829 indgir Ni6pce og Da-
guerre partnerskab med henblik pi fotografiske
eksperimenter, og Daguerre udvikler i de folgende
6r sin daguerreotypiproces. I 1835 fremstiller Fox
Talbot verdens forste fikserede papirnegativ.

En dag i 1838 henvender Daguerre sig medbrin-
gende et af sine daguerreotypier til den kendte ma-
ler Poul Delaroche for at hsre hans mening om da-
guerreotypiet's anvendelsesmuligheder for kunstne-
re. Fra dette msde stammer anekdoten om malerens
chokerende forste udbrud ved synet af billedet:
"Fra i dag er malerkunsten dod".21
Ved nrermere eftertanke endrede han dog mening
og talte om: ". . de enorme tjenester det vil kunne
yde kunsten . . . Maleren vil ved denne proces opnd
en hurtig metode til at fremstille en samling stuiier,
som han ikke pd anden mdde kunne fremstille uden
anvendelse af megen tid og arbejde. "
Daguerre selv havde ganske realistiske forestillin-
ger om daguerreotypiens anvendelighed. I slutnin-
gen af 1838 fik han trykt en lsbeseddel, som skulle

' "  Og s.55.
'' H. & A. Gernsheim: L.J.M. Daguerre: The history of

the diorama and daguerreotype, s.95. Dover, 1968.

2a Helmuth Gernsheim:
Thames and Hudson,

25 Helmuth Gernsheim:
Thames and Hudson,

The history of photography, s.37.
1969.
The history of photography, s.39.
1969.
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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 anvendel-
sesmuligheder, vil ikke blot vere af stor interesse

for vidensknben, men vil ogsd give nye impulser til
kunstarterne og, langt fra at skade dem, der prakti-
serer disse, vil den vise sig som en Stor fordel for
dem. De privilegerede klasser vil i opdagelsenfinde
en serdeles attraktiv besknftigelse, og selv om re-
sultatet er opndet ved hjelp af kemiske metoder, vil
den smule arbejde, som dette medforer, vere til stor

fornaj else for damerne.
Som konklusion, 'Daguerreotypien' er ikke blot et
instrument, som bruges til at tegne naturen; tverti-
mod er det en kemisk-.fysisk proces, som give natu-
ren evnen til at reproducere sig selv."

Som bekendt dsde malerkunsten ikke som folge af
fotografiet. I Danmark gjorde fotografiets frem-
komst, ifolge Marie-Louise Berner," i begyndelsen
ikke noget indtryk pi Kunstakademiet:
"Ntr man ser pd guldalderens maleri, bdde pd
Eckersbergs og hans elevers, er det sldende, hvor
tret det kommer det .fotografiske billede. . . . For-
bavsende er det der.for at opdage, at fotografien,
der blev introduceret i 1839, mens Eckersberg sta-
dig var i fuld sving som professor pd Kunstaknde-
miet, umiddelbart ikke synes at have haft nogen
indJlydelse pd kunsten. I hvert fald har den ikke sat
sig nevneverdige spor. Der kendes ingen direkte
kunstnerudtalelser om fotografien fra det forste dr,
ligesom vi ogsd fra Kunstakademiet har en bemrer-
ke I se sverdig lavs he d. "

Bjom Ochsner," n&vner dog et citat fra maleren
og grafikeren Lorenz Frslich's "Optegnelse om de
reldre Konstnere, som have bidraget til min Udvik-
Iing" / Julebogen 1907, side 13:
"Det var just det Aar, Daguerreotypien var blevet
opfundet. Da Eckersberg saae det forste af disse
Billeder, udbrod han: Hvad bedre knn vi gore end
prave pao, hvor ner vi kan naa det! "

28 Samme: s.81.
2e Marie-Louise Bemer: Lys avlede futdte gning, s.5.

D.F.S. Obiektiv nr.87. 1999.
'o Blom Ocisner: Fotografi pd tryk, s.55. Det kgl. Bibliotek,

1996.
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Fig.l5: Lilografi efter dn af Daguerre's tegninger, I 825.

En del malere skiftede de fsrste 6r erhverv og blev
fotografer. Bjorn Ochsner kommenterer dette:
" Den ofte fortrinlige estetiske helhedsvirkning af
daguerreotypierne og de forste fotografier ses hyp-
pigt forklaret med, at de hovedsageligt var optaget
af tidligere kunstmalere, litografer, xylografer eller
lignende.
Dette er ikke rigtigt, hverken for udlandets eller .for
Danmarlrs vedkommende. Hajst en snes procent
horer til denne kategori, resten havde veret tolde-
re, Iuftskippere, farmaceuter, polyteknikere, maler-
mestre, kobberknaldhettefabrikanter m.v. Den ud-
merkede komposition, der foruden de karakteristi-
ske ansigtsudtryk gor det til en fornajelse at be-
tragte gamle fotografier, er mdske nok i,forste om-
gang baseret pd portretmalernes kunst, f. eks. kan
der findes ganske tilsvarende opstillinger i det 18.
drhundrede hos Gainsborough, men nogle .fa kom-
positionstyper er hurtigt blevet international foto-
grafisk tradition. ""

Vi kan konstatere, at fotografiet senere fik stor
betydning for malerkunsten. Dels er det i vid ud-
strekning blevet benyttet som forstudie til malerier:
eksempler pi kendte malere, der benyttede fotogra-
fiet som forstudie til deres kunst, er bl.a. Edvard
Munch og J. F. Willumsen. Dels har fotografiet haft
betydning for malerkunstens bevegelse bort fra den
'objektive' gengivelse af verden en bevregelse som
den digitale fotografi med dens mange manipulati-
onsmuligheder paradoksalt nok ogsi er i frerd med
at foretage. Fotografiet, der opstod som folge af
drsmmen om at skabe det endegyldige, objektive
billede af vores omverden, har vreret med til at ska-
be en forstielse for, at en mere subjektiv billedgen-
givelse kan rumme sandheder, som det sikaldt ob-
jektive aldrig kommer i nrerheden af.

" Blorn Ochsner: Fotografi pd tryk, s.65.
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Historiske data:

Den arabiske matematiker og astronom Abu
al Hassan ibn al Haitam, kaldet 'Alhazen',

(965 - 1038) beskriver principperne i camera
obscura.

Leonardo da Vinci (1452 - l5l9) beskriver
camera obscura.

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

Girolamo Cardano (1501 - 1576), lrege og
matematiker fra Milano, beskriver et camera
obscura forsynet med bikonveks linse.

Giovanni Batrisra delle Porta (1538 - l6l5),
videnskabsmand fra Napoli, foreslir at an-
vende camera obscura som tegneredskab.

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

Isaac Newton (1642 - 1727) udgiver "Op-
tics".

Solmikroskopet opfindes. Opfinderen er
ukendt. Fysikeren Gabriel Fahrenheit (1686 -

1736), kendt for sin temperaturskala, er dn
mulighed.

Johann Heinrich Schulze (1687 - 1744), tysk
anatomiprofessor, beskriver solvsaltes lysfol-
somhed.

Det bliver i Paris mode at lave portraits om-
bres, skyggeportrEtter.

Etienne de 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 dermed til at legge navn til 'silhuet'-

tegningen.

Johann Caspar Lavater (1141 - l80l), svejt-
sisk pietistisk prrest, udgiver sin 'Physiogno-

mische Fragmente', hvor han forsoger at be-
stemme menneskets karakter ud fra dets profil
og dets kranieform. Dette vark medfsrer
yderligere interesse for silhuetter.

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

U.S.A.'s selvstaendighed anerkendes ved
freden i Paris.

Gi l les-Louis Chret ien (1754 -  l8 l  l )  lancerer
physionotrace-maskinen ti l  mekanisk silhuet-
portrrettering.

Thomas Jefferson, U.S.A.'s prresident l80l
1809 / gesandt i Paris 1785 - 1789, physio-
notrace-portr&tteres hos G. L. Chretien.

Den franske revolution.

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

Andreas Flint (1767 - 1824), dansk kobber-
stikker, modtager Academiets store guldme-
dalje. I de folgende 6r, indti l sin dsd, stikker
han ca. 300 physionotrace-portr€tter.

Direktsrerne for "Fonden ad usus publicos"
skriver, med henvisning ti l  bl.a. Flint's phy-
sionotrace-poftraetter. til kongen, Christian
Vll, om danske kunstnere, der for at oprethol-
de l ivet tvinges ti l  "at sysselsette sig rned
mekaniske eller tankelsse smi arbejder, der
sovndysser geniet og slovgore dets luende
fslelser for det sande store."

Englenderne angriber Ksbenhavn: Slaget pi
Reden.

L.  J .  M.  Daguerre (1787 -  l85 l )  kommer i
lrre hos en arkitekt i Orleans.

Thomas Wedgwood (1771 - I805), frernsti l-
ler skyggebil leder pA solvnitrat-vedet papir
og lader, men er ikke istand ti l  at f iksere bil-
lederne. Han forsoger ogsi at fremstil le bil le-
der ved hjelp af sit camera obscura, men bil-
lederne var ikke acceptabelt tydelige.

Humphry Davy (1778 - 1829), engelsk kemi-
ker, fremstil ler bil leder ved at projicere sol-
mikroskopbil leder p6 papir vedet i chlorsslv.
Heller ikke han kan fiksere bil lederne.

H.  C.  Orsted (1117 -  l85 l ) ,  dansk naturv i -
denskabsmand, fysionotrace- portretteres hos
G. L. Chrdtien i Paris.

L.M.J Daguerre kommer i lrere hos Degotti,
Paris Operaens chefdesigner.

Ksbenhavn bliver bombet af enslrenderne.
Fliden tabes.

Wi l l iam Hyde Wol laston (1766
1828),engelsk |,siker, opfinder tegneinstru-
mentet'camera lucida'.

1786

1789

r789-99

1790 (ca.)

r794

1799

l80r

1802

1803

1804

1807
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1813
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1 8 1 6

1820

"Fra i dag er malerkunsten dod!"
1846

1839 7. januar: Francois Dominique Arago (1786 -
1853), direktor for Paris' Observatorium og
medlem af Akaddmie des Sciences. forelreg-
ger opfindelsen af daguerreotypiprocessen fir 1846 (ca')

Det ftanske akademi.

Dansk statsbankerot.

L.M.J. Daguerre udstiller sit forste maleri.

Joseph Nicdphore Nidpce (1765 - 1833) be-
gynder pi sine forsog med at lave billeder i
sit camera obscura.

H. C. Orsted bekendtgor sin opdagelse af
elektromagnetismen. I Paris er den kendte |l-
siker Andrd Marie Ampdre skeptisk, men fu-
sikeren Francois Dominique ̂ {rago gentager
Orsteds forsog, hvilket overbeviser franske

fusikere om opdagelsens rigtighed (1.-s.14).
Samme Arago skal senere blive den, der of-
fentliggor Daguerre's opdagelse.

L.M.J. Daguerre ibner sit "Diorama" i Paris.

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

Daguerre indgir partnerskab med Nidpce med
henblik pi fotografi ske eksperimenter.

H. C. Andersen (1805 - 1875) benytter herre-
gflrden Hofmansgave's solmikroskop til un-
drende at betragte livet i en vanddribe, hvilket
(i 1847) fsrer til eventyret "Vanddriben".

Will iam Henry Fox Talbot (1800 - 1877)
anvender camera lucida til en skitse, men ind-
ser selv, at dette kraever kunstnerisk talent. 1840

Han har tidligere benyttet camera obscura til
skitser og begynder nu at overveje, om det vil
vaere muligt at fii billedeme til at frestne sig
selv pi papiret.

W. H. Fox Talbot optager det fsrste papirne- 1840

gativ med sit kamera. (Vinduet i hans biblio-
tek)' 

l84r

Humpfry Davy, den engelske kemiker, der i
1802 eksperimenterede med fotografi, giver
folgende karakteristik af H.C. Orsted: "Orsted
er isrer kendt for sin opdagelse af elektromag-
netismen. Han var en beskeden mand, uprre- 1843

tensiss, ikke udpreget begavet, men opfind-
som og lidt af en tysk metaffsiker." (1.-s.57).

Paul Delaroche (1797 - 1856), fransk maler,
skal ved synet afet daguerreotypi have udtalt:

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

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

1822

r826

1829

r 830

r 833

I 835

1836

r838

31. januar: Talbot skriver et hastigt brev ti l
"The Royal Society" om sin opfindelse.

14. februar: H. C. Orsted forelregger, uden
n@nnere kendskab til detaljerne, opfindelsen
af daguerreotypiet for "Selskabet til Naturle-
rens Udbredelse." i Ksbenhavn.

19. august: Arago offentliggor daguerreotypi-
processen i Paris.

Peter  Faber (1810 -  1877),  cand.  poly t . ,  sene-
re telegrafdirektor og forfatter, optager det
forste fbtografiske billede af en dansker, Jor-
gen Albert Bech, som ses l iggende pi Ul-
feldt's skamstotte.

Bertel Thorvaldsen (1770 - 1844) daguerreo-
typeret af A.-C.-Th. Neubourg.

Kunstakademiet tager afstand fra den nye
billedteknik, hvilket medforer fri bane for en-
hver,drift ig hindvrrker, der onsker at blive
portrettor.

Soren Aaby Kierkegaard (1813 - 1855), som
formodentlig aldrig selv lod sig fotografere,
skriver i "Enten - eller": "Sligt opbevarer du
si noje som en Daguerreotyp og si hurtigt
som denne, da man som bekjendt enddog i det
sletteste Veir kun bruger Yz minut."

Formodentlig forste daguerreotypi af H. C.
Orsted. (Aftaget hos Anton Claudet i Lon-
don).

.;Eldste kendte daguerreotypi af H. C. Ander-
sen. (Formodentlig aftaget afF. Petersen). o
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KgL hoffotograf Peter Elfelt
- som fotograf
Hans Bonnesen

Blev Peter Elfelt 'verdensberomt i verden eller
verdensberamt i Danmark?'

NAr talen falder pA Peter Elfelt (1866-1931) og de
fotografier, han enten selv har optaget, eller leveret fra
atelieret, hengiver man sig ofte til en lidt anstrengt
beundring. Det hsrer ganske enkelt ikke til god tone, at
nogen giver sig til at betragte billederne som det de er:
ganske enkelt 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 uddannelse som portretfotograf
og beskreftiget sig professionelt med fotografi i mere
end 40 fu. Far man begynder med en vurdering af Peter
Elfelt som fotograf, er det imidlertid nodvendigt at
opdele den i flere perioder, hvorjeg har valgt:

l: Det tidsmessige aspekt.
2. Den tekniske losning.
3. Det genremressige resultat.
4. En analyse.

Det tidsmessige aspekt

Elfeltbillede af den 4-drige Hans
Bonnesen.

pladen' var forbundet med store vanskeligheder. Her mA
man indskyde, at fotografier med p6tegningen
'Elfelt/Enerel', ikke alle er optaget af Peter Elfelt, men at
det ganske enkelt kan dreje sig om optagelser, han har
kobt ved nedlreggelse at kollegers atelierer rundt
omkring i landet. Deriblandt de stereoskopiske
optagelser af digteren H.C. Andersen, som er optaget af
en samtidig amatorfotograf I.B. Melchior, samt reldre
billeder af kongelige eller fyrstelige personer fra ind- og
udland.

Fotografier af Ksbenhavns volde og byporte ses ofte med
en billedtekst, der angiver, at optagelsen skyldes Elfelt,
hvilket ikke er'ti lfrldet: mange tror, at alle gamle
fotografier fra Ksbenhavn er optaget af Peter Elfelt.
Kopier af stereoskopoptagelser af f.eks. Vesterport viser
sig ved sammenligning, at vpre 'stereoskopoptagelser' af
eldre monoptagelser.r Elfelts bedsmmelse og
bersmmelse - har derfor flere facetter. Et helt specielt
omride, som ikke omtales her er, at han foretog over 250
filmreportager. Optagelser der 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,
bevares for eftertiden
Pa denne baggrund antages det, at

som burde

Elfelt var
Nir man ser pi den tidsmrssige bedommelse af hans universitetsuddannet som cand.mag. i europreisk
produktion, er det klart, at de tidligste billeder (1890- kulturhistorie - men det var han ikke, han var ganske
1900) horer til i en srerklasse. Det skyldes, at de er enkelt en strrebsom dreng, fadt af fattige forreldre, som
optaget pi et tidspunkt, hvor alene det at'fi noget pfl ikke havde rid til at lade ham gi i skole ud over den
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lovpligtige. Der var ingen macen, der si hans evner, der
var ingen velhavende slegtninge, som sendte ham pi
dannelsesrejse igennem Europa. Nej - det hele kom inde
fra ham selv, fra en ubrendig trang til at lytte og lrre, til
at srette sig ind i begivenhederne og fastholde det han s6.
Dertil kom, at han var fsdt med 'fingerspitzengeftihl' for
hvad dannede mennesker gjorde og sagde - hvordan de
levede og opforte sig.

Fotografien
Fotografien var tidens store nyhed - af en styrke som
vore dages lT-teknologi. Det var her, datidens lykke li
begravet. Kunne man gribe og beherske fotografien, var
der mulighed for at blive velhavende. Si snart Elfelt 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 gadebilleder og
byens liv, samt de nyopforte bygninger, som var et
prestigetegn for Kobenhavn. Men vigtigst af alt var, at
etablerer eget atel ier.

Den tekniske losning
Da Elfelt ibnede sit l. atelier i 1890 pi Kobmagergade,
stod han over for et marked, hvor det myldrede med
fotografer, hvoraf en del endog var fremragende kgl.
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
videreudviklet af de tyske kemikere Adolf Miethe (1862-
1927) og Arthur Traube (1878-1948). Afgorende forsog,
udfort af Ernst Konig (1869-1924), frembragte omkring
1902 de forste pankromatiske emulsioner, film der var
folsomme for alle naturens farver. For de fotografer, der
fulgte med udviklingen betod det, at de forvrrengede
tonverdier, man hidtil havde mitte finde sig i, nu var en
saga blot.
Samtidig indfsrte de mange europriske filmfabrikanter
en effektiv reflektions- og diffraktionsantihalering af
emulsionsbrreme - film og plader - siledes at det var
muligt at fotografere tet op mod lyset. Vi kan se det pi
Elfelts billeder fra ca. 1905 og fremover, hvor den
grimme overstrAling er vrk, vi kan ogsi se, hvordan
ojnene hos de portrctterede ikke lrengere har de sygelige
blege iris'er, ogsi kaldet 'ortho-ojne', et udtryk som blev
introduceret af afdsde fotograf Aage Remfeldt (1889-
1983) . I atelieret blev man i stand tilat styre sit lys. Her
bsr man trenke p6, at brugen af elektrisk lys forst blev

I I perioden fra midten af 1860'eme og ca. 30 6r frem blev
Kobenhavn gennemfotograferet afbl.a. Fr. Riise (1863-
1933).2.435 neg. P6 Kobh. Bymuseum. V. Til lge (1843-
1896), K. Hude (1864-1929).6.000 neg. PiNationalmuseet.
J. Hauerslev (1860-1921), E. Harboe (1834-1883), Btidtz
Miiller & Co, Chr. Neuhaus ( I 833- 1907 m.fl. Litteratur:
Objekt. Nr.75 (Kjobenhavn'dengang). 'For & Nu'historisk
Topografisk tidsskrift ( l9l5-23 supplement 1924-27 ').

Venstre side af stereoskopisk optagelse af
amatarfotografen LB. Melchior i 1868 -

forhandlet af Elfelt under nnmmeret 5452.

taget i anvendelse ret sent - hovedparten af de
fotografier, som blev optaget frem til omkring l9l0 -

l9l 5, var eksponeret ved dagslys.

De lidt reldre lresere vil huske, at fotograferne altid havde
til huse i den sverste etage. Her havde den fornuftige
husvrert sorget for at indrette et atelier mod nord, enten
til en maler, skulptor eller en fotograf. Fotografen
sorgede for at fA opsat flere srt gardinst&nger, med mere
eller mindre gennemskinrrelige gardiner. Med en lang
bambusstang, som havde en krog for enden, kunne man
nu regulere sit lys ved at trekke gardinerne mere eller
mindre for. Mange elegante og smukke optagelser blev
til i den type atelierer, men det var fsrst med indforslen
af det elektriske lys, at id6rigdommen, den underfundige
eller aparte belysning kom frem.

Den genremressige betydning
En bedommelse af de genrer, som Elfelt benyttede sig 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 betragter ham. For at
se n&rmere pi dette emne har jeg isrr analyseret to
bager af nyere dato: forst bogen 'Danske Fotografier For
og Nu' udgivet af Fogtdals forlag, for det andet det
smukke billedvrerk, som Det kgl. Bibliotek udgav i 1989
i anledning af fotografiets 150-6rs dag med titlerr:
'Kongelig hoffotograf Peter Elfelt - en billedkavalkade'.

Den fsrste bog, hvor Elfelt er representeret med hele l4
billeder, kan bedst karakteriseres ved sit mere pirrende
billedvalg end det historiske, og ingen af de valgte
Elfelt-billeder bekender sig til portret- familie- og
hoffotografien. Den anden bog indeholder ialt 148 Elfelt-
billeder, hvor man mi formode, at Det kgl. Biblioteks
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Den kongeligefamilie pd Bernstorff Slot 1899. V.
side of en stereoskopisk optagelse. Elfelt regst.
nr. I 392.

ansatte har haft rig lejlighed til at vrlge blandt de ca.
200.000 negativer, som Elfelt har efterladt sig. Et
tidspres har ojensynlig medfort, 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 4,1%
Halvfigurbilleder 9,0o/o
Grupper 12,5Y0
Kgl. personer 2,0Y0
Kgl. grupper 6,9%o
Scenebif leder 6,3Yo
Interisr 21.5%
Eksterisr 31,0yo
Snaphots 6,30

ialt 99,9%

Det vil heraf kunne ses, at over halvdelen af de billeder,
redaktionen har udvalgt, var interior- og
eksteriorbilleder, medens interessen for Elfelts kongelige
optagelser indtog 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
hovedsagen deles op i seks genrer:
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I . Billeder optaget i det fri af faste objekter
2. Billeder af interisrer
3. Snaphots afpersoner ude og inde
4. Udendsrs gruppeoptagelser
5. Indendsrs gruppeoptagelser
6. Atelieroptagelser (portrct - halvportret - helfigur -

gruppeoptagelser).

Peter Elfelts optagelser af bygninger, gader, havne, og
lignende, samt interioroptagelser er foretaget pi store
plader og generelt af fremragende kvalitet. Snaphots er
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
gruppeoptagelser kan heller ikke aftvinge nogen storre
fotografisk respekt.

Et uskarpt snaphots af El/blts bror Karl Petersen
ca. 1910.

Peter Elfelt har uden tvivl haft et ambivalent forhold til
det, han snskede at gbre, det han burde gore, og det han
endelig udfsrte. Hans fotografier af mendene p6 et
herberg, af en tojret dreng og af berusede personer pA et
vrertshus taler et helt andet dybt socialt engageret sprog,
end det man ellers formoder den forretningsmessigt

'  
Samlingen befinder sig pd Det kgl.  Bibl iotek og
Kobenhavns Bymuseum.



Var det et socialt engageret fotografi - ndr
rnen denes her berg b lev fas t h ol dt?

korrekte Elfelt egentlig stilede mod. Det har i hvert fald
meget lidt med underholdning at gbre. Det gode
borgerskab har uden tvivl onsket at skubbe disse
menneskers liv og levned fra sig, som noget ikke-
eksisterende. Man mA formode, at Elfelt dybest i sin
samvittighed har fslt et frllesskab med de
befolkningsgrupper, han kendte sA godt fra sin barndom.

Miske har Elfelt kendt til billedjournalisten Jacob Riis
(1849-1914) 3 og hemmeligt  beundret ham. Jacob Ri is
rejste til USA, da Elfelt var fire 6r gammel, og allerede i
I 888, to ir fsr han Abnede sit atelier, var han en dybt
beundret fotograf, som fik ansettelse ved New Yorker-
avisen Evening Sun. Her bragte man hans hjerteskrrende
fotografier og artikler fra New Yorks slumkvarterer, et
arbejde der indbragte ham den storste fortjeneste og
prcsident Theodore Roosevelts venskab. Her er, som
fotografen Bror Bernild sagde i 1958, tale om egte
' t ub e r kul o s e -fo t o gr afi '.

En anden verden
Peter Elfelts verden si helt anderledes ud. Han levede pi
den gyldne gren, med guldur- og kade, skrreddersyede
frakker med pelskrave og blankpudsede sko. Selv
billederne fra den ksbenhavnske 'underverden' ser ud
som om de er optaget uden stsrre sindsbevregelse og
efter en grundig iscenesrttelse Billedet af den lidt
mystiske serling, 'Jomfru Tidsfordriv', ser n&rmest ud,
som det er optaget ved et tilfrelde.

Mange af hoffotografens bersmte dyrebilleder med, koer,
kalve, heste, fir, hons og katte er optaget i stille godt vejr
pi Virumgaard nord for Kgs. Lyngby, hvor Elfelt kendte
familien. Selv det beromte f6r, der ser sig tilbage over
skulderen, og som hang i tusinder afjernbanekupeer for
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IJdsnit af billedet 'en tajret 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
absolut styr pi tingen. Elfelt kunne bare sti og vente, til
der skete noget - og der blev han stiende, ogs6
udvikl ingsmrssigt set.

Fremkomsten af Leica-kameraet i 1925, gik rent forbi
Peter Elfelt, sksnt han var strrkt involveret i
'Nellersdmandens' prototype af et lignende
smibilledkamera.o Elfelt selv provede - si vidt vi i dag
ved - ikke de muligheder, der lA i at bruge et kamera til
35 mm film i 30 meters lrengde, selv ikke i de helt
private stunder, men slrbte troligt sine normale og
uhindterlige kameraer med sig. Han var ojensynlig slet
ikke interesseret i at tage billeder i delvis ubemrrkethed
og overlod denne form for fotoreportage til folk som
Familie Journalens rejseforfatter og globetrotter Holger
Rosenberg, der rejste jorden rundt rned
Nellersdmandens' smibilledkarnera. Selv Elfelts
strandfotografier blev stadig udfsrt med pladekameraer i
format 9 x 12 cm, eller med et af de mange
stereoskopkameraer, som hans atelier ejede.

Fotografen Erich Salomons (1886-1944) arbejde med det
klumpede lysstarke Ermanox kamera, hvormed den
tyske fotojournalist i 1923 afbildede foredte borsherrer,
er uden tvivl blevet beundret af Elfelt, men han har aldrig
vovet sig ind pi dette gebet. Han har ganske enkelt veret
dodelig angst for at fornrrme nogen, som kunne blive
hans kunder. For Peter Elfelt var det ikke fotografien
som kunstart, der var interessant - den var en levevej og
personlige adgangskort til landets fsrende cirkler.

De to fotografer Man Ray (1890-1976) og Alfred
Stieglitz (1864-1946), som slog igennem i 1908, har
Elfelt heller ikke fundet interessante nok til at ville

' Rune Hasner: J.A.R. Reporter med kamera i New Yorks
slum. Stockholm 1970.

o obi.kt. nr.66, s.43-56.



Var det her Peter Elfelt fandt social felleskab?
Konfirmander til Grundlovsfest i Felledparken i
I  899.

'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.

fTF #.

En bleg smdfed kobenhavnerpige i strandkanten
dr 1900. Regst. nr. 1965.

forfolge - lelv ikke pi privat hobbyplan. De forste
fotografier fra begivenhedernes centrlnn: billeder tia
Krimkrigen, Dybbol Skanse og den afrikanske Boerkrig
har Elfelt sikkert ogsi set - men lagt dem vrk igen. Nok
var nsd og elendighed fotogene objekter - men....

Havde Peter Elfelt levet og hsft om krigsfotograferne
Robert Capa (1913-1954) og David 'Chim' Seymour
(1898-1969),var han krsbet iet  rnusehul.  Al t  dette fof te
ikke Elfelt nogen steder hen. Det var ikke en genre, han
forfulgte. Hojst blev det til et par blege sm6fede
ksbenhavnerpiger i en strandkant i Nordsjrelland eller pA
en badeanstalt.

Portrretter
Indfsrslen af det elektriske lys, og de uanede muligheder
der le her, affsdte heller ikke noget fotografisk
gennembrud hos Elfelt. Hans portrrtverden besje les
ikke netop af 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 portrretterne er 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 ganske fi 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
illustration nr. 140, men om det egentlig er Elfelt selv,
der har ansvaret for 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
SONDAG D.29. APRIL 2OO1

I Vrerksteds- og Kulturhuset'Badstuen', Astue Stationsvej26, Odense

PROGRAM
10:30 Formanden byder velkommen

og'loppemarkedet' begynder.
12230 Middagspause.

13:30 Generalforsamlingen begynder.
Anvisning umiddelbart efter
generalforsamlingens afslutning

16:30 Forventet sluttidspunkt.

DAGSORDEN
1. Valg af dirigent
2. Formandens & redaktsrens beretning
3. Kassererens beretning
4, Indkomne forslag:

4ndring af vedtregterne:

*

Forslag skal vpre formanden i hrende senest:

DEN 20. APRIL 2OO1
t<

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

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

Valg af revisorer:
Lars Schiinberg-Hemme og Willy Thomsen
Begge modtager genvalg.
Fastsrettelse af kontingent:
Bestyrelsen foreslir urendret kontingent.
Eventuelt.

f,.

,S,NDRING AF VT,DTAGTERNE

s4.
"For at silcre kontinuiteten kan hoiest 3
bestyrelsesmedlemmer fratrrede om dret ". Slettes.

I stedet indfsres folgende setning:
"Hvis dn eller flere bestyrelsesmedlemnter udtrader aJ
bestyrelsen inden deres valgperiode er udlobet, kan
der velges nye for et dr pd den kommende
generalfursamling".

$4a.
Ny paragrafz "Foreningen tegnes af den samlede
bestyrelse".

s10.
"I tilfelde af Selskabets oplosning traffer den sidste
lovlige generalforsamling afgorelsen ont fordeling af
Selskabets eventuelle midler og eiendele. Denne
beslutning skal ved skriftlig urafstemning blandt
Selskabets medlemmer godkendes med 2/3 dels
majoritet".

,lf,ndres til:
"Ved Selskabets oplasning, tilfalder eventuel formue
Danmarlrs Fotomuseum i Herning.

6.

7.

8.
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I)ansk Fotohistorisk Selskab

Regnskab for 2000

Arhus, den 15. februar 2001

1999Indtregter
Kontingenter
Renteindtregter
Annonceindtregter
Lossalg af Objektiv mm.
Anvisningssalg
Tilskud og sponsorater
Diverse
Indtregter i alt

Udgifter
Objektiv
Kontor, porto mm.
Telefon
Korsel, rejser
Gaver, mgder mm.
Diverse
Udgifter i alt

Resultat

Aktiver
Kasse
Girokonto
Udleg
Debitorer
Aktiver i alt

Passiver
Formue pr. 31.12.2000
Skyldig moms
Skyldige omkostninger
Nreste ars kontingent
Passiver i alt

Svend Erik Jeppesen
Kasserer

I10.630,00
104,99

10.343,90
2.410,80
9.164,00

13.500,00
11.412,25

157.565,94

41.686.10

74.177,97
4.415,65
3.085,19

23.240,00
104.918,81

Lars Sch6nberg-Hemme
Revisor

Willy Thomsen
Revisor

71.853,49
16.574,61
8.541,97
6.906,14

10.382,64
1.621,00

115.879,94

76,49
98.971,73

400,26
5.470,33

104.919,91

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

62.794,60
24.359,20
8.762,48

11.204,48
8.040,93
2.416,45

117.578,r4

29.154,59

900,00
85.196,90
3.853,30
7.062,50

97.0t2,70

32.491,97
4.457,22

24.463,61
35.600,00
97.012,70
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Anvisningssalgslisten til ssndag d. 29.4.2001
Anvisningssalgseffekterne selges som beset, og Dansk Fotohistorisk Selskab pAtager sig intet ansvar for eventuelle fejl og mangler
og den anfsrte tilstandsbetegnelse. Kober og selger erlagger hver 12,5o/o til D.F.S. Der aftegnes kontant pA stedet med sAvel ksber
som salger. Kredit gives kun til medlemmer, der ikke er til stede ved anvisningssalget. Ved kommissionsksb vil effekterne blive sendt
pr. postopkravning. Den, der afgiver bud for trediemand'hafter for buddet. Medlemmer kan indsende bud pr. telefon eller skriftligt til
til anvisningssalgslederen: Leif Germann Jensen, Gl. Kongevei 172 C,2. sal, 1850 Frederiksbero C - Uf. 33 21 43 67

1980-98
Cornwall 13 stk.

Hasselblad brochurer + lidt Leica

4 stk., 1936-37-38/1966-67
"Kamera" fotohand 1970/80-erne
2 stk. danske fremkaldertanke, bakelit.
Trakasse med ca. 35 stk. filtre

storste ivenheder i billeder. 1900-68. 28 bind = det
17 bind + index = det udqivne

Chr.X. Fred.lX. Dr.
Kasse med diverse danske
Kasse med diverse udenlandske fotobooer. mest Amerika
2 postkortalbum, hvoraf ca200 med danske skuespillere + div.
Kasse med stereobilleder, visitkort og div. fotos
F . Durst M601 + 50mm Nikkor + 80mm Rodenstock
Kasse med mo ur. lvsbord etc.
Miranda FV speilreflex (1966) med 35+50+135mm. obi. oq tasker
Tvsk 4,5x0 "RUBERG" model2 (fra 1934) med Rodenstock
"Minox 35 EL" (1975) m. oro. etui. + mini-blitz
BRAUN PMETTE ll M, m. udskiftelig Steinheil Cassarit 2,8145 os BT
Polaroid Autofocus
Praktica MTLS m. Exaktar 1,7
Minolta SRT 101 m. Rokkor-PF 1.7 samt BT
PRADO 150
Zeiss Contina m. Pantar 2.8 samt BT
Minox 35 EL med BT
Yashica Elektro 35 GS m. Yashinon 1.7 samt BT

htomatic ll m. Biokor 1,9 samt BT
LOMO COSMIC bakelit kult-kamera med BT
Fuiica Auto M med Fuiinon 2,8
ERNI afstandsmAler. dansk kvalitet.
ViewMaster med
Ernemann Unox 35mm fremviser fra 20'erne
Ernemann box, Film K, 6 x 6
Kodak Retinette, Reomar 4,5150, Prontor S
Stereoforsats. Jena
Auto Kenlock.300mm

6x9. Bilinar
Chinon 35 F-M. f:2.8/38mm Chinonex

Electronic, f:2,8/39mm.
Minolta f:2.7 Rokkor

f:2,8/36mm.
fa l :2,8

MINOX rat (m.
lilleMINOX d



Anvisningssalgslisten til ssndag d. 29.4.2901

Beskrivelse
MINOX kaldertank iorig. Aske
McKeown's Price 1990-91
Trakasse med diverse aldre o ukkere
Trakasse med 3 le obiekti
Gl. mess
Gr. kker af tra med rulle-ialousi

til ort oq fotos. G tre med h
PENTOR SUPER TL m. Oreston f:1,8/50mm.
KODAK 35. nder model, (lukker
KODAK FILM TANK model B-2, m. trakasse
Gl. messi itrakasse
CANON AE-1 u. obi. / Praktica LLC m. Oreston. (- funktion ? / ?
2 stk. ZEISS IKON Wechsel M n (35mm
Weston Master V, Aler i laderetui
Sol i Sensor lvsmdler
SIGMA speiltele f:8/600mm, ti l  Canon, i orig. taske og emballage.
Rolleiflex Automat Model 4, - defekt.
Novoff ex Noflexar f:4,51240mm
Novoflex
Sch ne id er- Kre uzn ach Tele-Xe nar f '.5,6 1200m m
CANON AE-1 m. Canon f:2,5/35mm + Canon f:3,5/200mm + motor
+ Seimar l:2.8128mm + Tokina f:3,5/17mm. / islidt kuffert
4
Kasse med div. mellemrinqe, lhagee - Edixa - Soligor m.m.
5 stk. div.
Kodak 35. model

Flexilette 24x36. 2.8145.
Trio 35. D.Zuiko 1:2,8145

C.P. Goerz. Dopp. Anastigmat 1:7,71210. Serie 3 no.74437
Minolta FS 35 Auto
Ricoh FF-1s. Electronic f:2,8/35 mm.
o s Trio AF. Zuiko 1:3,4/35 mm.



Komponis ten C ar I N ie ls e n.
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 registrerende fotografi,
eller det fotojournalistiske bogholderi om man vil. Hcs
Elfelt er der yderst sjrldent en pregnant afslsrende
sjrlelig dybde, som i et Yousuf Karsch, fsdt 1908,
portret - eller i et spandende Goodwin billede. Hertil
skal man enten have srrlige evner, eller man skal have
uendelig megen tid til at samtale under optagelsen. Hos
min egen lrremester kgl. hoffotograf Th. Weg havde vi i
gennemsnit 2 eller 3 fotograferinger pi en uge, og meget
ofte blev kunder kaldt ind til omfotografering, efter at
Weg i raseri havde krrust alle glasplader fra den fsrste
fotografering.

Den store 'Magnum-udstill ing' p6 Louisiana viser fire
Henri Cartier Bresson poftretter. Som en kommentar til
disse siger mesterfotografen'. "Selv om man hdber pd, ndr
man laver el portret, at fange den indre stilhed hos et

frivilligt offer, er det ikke desto mindre svart at liste et
kamera ind mellem skjorten og huden pd vedkommende.
I et portrrnt tegnet med blyant er det derimod et
spargsmdl om kunstnerens egen indre stilhed".

Det er nok denne stilhed, der mangler hos Peter Elfelt, og
miske derfor, at hans samtidige kgl. hoffotograf Mary
Steen (1856-1939) kan fremvise portrretter - isrr af
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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Professor og filolog Vilheln Thomsen. Statelio
optagelsefra ca. 1909.

stor stivhed og selvhojtidelighed. Det skyldes delvis
tidens dybe respekt for 'det at blive fotograferet', og
delvis lagde forretningen selv grunden til denne stivhed
ved at invitere folk op til 'at blive fotograferet til arkivet'.
Allerede dette medfsfte, at folk trnkte: 'dod og kritte -
nu er jeg virkelig blevet til noget i denne verden'.

' Elfelt-fotog raferne'
Man mi formode, at Peter Elfelt pA et vist tidspurrkt er
holdt op med at deltage i den daglige fotografering - med
mindre det drejede sig om kongelige personer, eller
personer han kendte srerligt godt. I stedet har man fundet
en Elfelt-stil, som er blevet brugt generelt af de to
ledende ansatte fotografer, Bror Johansson og Justr-rs
Petterson. Fsrstnevnte blev ansat i 1912 og findes endnu
pi medarbejderlisten i 1920. Justus Petterson blev ansat i
1923 og forlod forst firmaet i 1968. Det fotografiske
arbejde blev derfor hovedsagelig foretaget af disse to
fotografer. Isrer Justsus Petterson bar en stor byrde, men
senere spillede ogsi fotograf frk. Werchmeister en rolle
pi atelieret, hvor hun ispr tog sig af
bornefotograferingerne. Principelt var det absolut det
bedre borgerskab, der lod sig fotografere hos Elfelt. Det
var og blev de nyudnevnte officerer, embedsmrnd og
ledende politikere samt ledere af industrielle
foretagender, der dannede grundstammen i
portrrtfotograferingerne - ud over naturligvis den
kongelige familie.



'Print out paper'
Forretningsmrssigt var ideen med 'fotografering til

arkivet' genial. Selve optagelsen kostede naturligvis
penge, idet fotografens arbejdsindsats skulle honoreres.

Dertil kom materialeforbruget, men kunden fik kun et

srt provebilleder udleveret. Nir disse pi'print out paper'

gradvis blev msrkere og morkere, hver gang man si pi

dem, hibede Elfelt ph, at holdbare kopier blev bestilt.

Hovedparten afkunderne snskede som regel at fi leveret

et, to eller seks aftryk til hustru og born, forrldre og

svigerforcldre, sidelobende blev der ogsi leveret billeder

til brug for aviser og blade. Her 16 den egentlige

fortjeneste.

De bedste og mest vellykkede optagelser blev ofte

udstillet i de karakteristiske hjorneskabe pi gaden foran

indgangen til Ostergade 24 - lige ved siden af indgangen

til Duzaine Hansens korsetmagasin. En lsbende

udveksling af fotografier i disse udstill ingsskabe gjorde

sit til, at publikum standsede op pi strogturen for lige at

opleve, hvem der nu var blevet udstillet. Samtidig var der

en chance for at s€, hvordan monarken og hans

gemalinde nu sA ud. De var nemlig altid udstillet - TV og

Billedbladet var der ingen, der endnu havde tenkt pa.

Pd begge sider af porten til Ostergade 24 var
ophengt udstillingsskabe hvor tidens nobiliteter
kunne beskues - serlig den kongelige familie.

Konklusion
To store nutidige billedsamlinger - ud over de tidligere
nevnte - har tiltrukket sig min opmarksomhed: 'The

Family of Man' (1955), og 'Magnum-udstill ingen' pi
Louisiana (2001). 'The Family of Man' har nasten ingen
eldre fotografiske portretter med, men der er dog 26
portrctter blandt de 503 billeder fra 68 lande, som blev
udvalgt blandt de ca. 2 mio. billeder, der indgik i den
fsrste bedommelse. Blandt disse 503 finder vi kun 6t
dansk fotografi, nemlig Wermund Bentsens optagelse af
en skibsverftsarbejder der hviler sig et ojeblik. Selv om
'Magnum-arkivet' indeholder tusindvis af gamle billeder,
er der, si vidt jeg har kunnet ffi oplyst, ikke 6t eneste
Elfelt billede blandt disse.

36

Den noble fremtreden - skreddersyet tai
ekstravagante vener |'der pd perioder
okonomisk stabilitet!

Ofte stil ler vi os sporgsmAlet, om den eller den person er
verdensbersmt, hvorfor sporgsmilet bliver indsnrvret
til: 'Verdensbersmt i verden eller verdensbersmt i
Danmark? Nir dette sporgsmAl bliver rettet mod Peter
Elfelt, mi vi nok erkende, at han langt fra er
verdensbersmt. Miske er han verdensbersmt i Danmark
- men egentlig for hvad?

Det er imidlertid en kendsgerning, at han med sine
filmreportager og sit 'Stereoskop Galleri', indtager en
serstilling indenfor darrsk fotografi. Samtidig form6ede
han med en enest6ende evne for forretnitrg blandet op
med tidens bedsteborgerlige snobberi, at opbygge en
fotografisk virksomhed blandt de stsrste i Danmark. Som
jeg nrvnte i min indledning, var fotografien ved det
forrige irhundredskifte en af vejene tilat blive beromt og
velhavende. Det fsrste lykkedes for Peter Elfelt; ellers
havde ingen i dag - 70 ir efter hans dod, beskreftiget sig
med ham. Om han blev velhavende, kan man stille et
sporgsmilstegn ved. Persorter, der lever i dag, og som
kendte ham personligt, fortrller, at han ofte sagde: "Aah,
jeg har ingen penge", og at han ofte Sbenlyst klagede
over, hvor dyre ting var. Pi den anden side manglede der
ikke noget i hans daglige tilvrrelse. Hans egen noble
fremtrrden, det skreddersyede toj, hans ekstravagante
rejsekuffert, hans sommerbolig i Skovshoved med
badebro og b6d, hans ksrsel i bil hver dag ind til
Ostergade - i en tid hvor der neppe har vreret mere end
100 biler i Ksbenhavn - alt dette vidner om, at han i
perioder mi have vreret ret velstiende. o

og
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Cecil Foto
- en krede med mange led

Historien om boghandleren fra Mon, som drog til hovedstaden og blev en del af Danmarks
fotohistorie.

Interwiev ved Gunni Jorgensen

Det hele startede med at en ung mand ved navn
Henning Brinkmann Oddr, der hos den lokale boghandel
i Stege tog en uddannelse som boghandler. Da den unge
mand havde en strerk lengsel mod Ksbenhavn, blev han
efter leretidens afslutning kun 4 mineder hos
boghandleren. Han sogte, og fik i 1938 job som foto-
boghandler hos Kongsbak og Cohn, der pi det tidspunkt
endnu var en lil le foto-boghandel i Skoubogade i
Kobenhavn. Den lokale boghandel pi Msn havde
foruden det sedvanlige sortiment i boger og papir
imidlertid ogsi haft et mindre sortiment i foto, og den
unge mand havde fattet en intens interesse for disse ting,
og var efterhinden avanceret til at vrre den lokale
specialist indenfor foto. Ved ansrettelsessamtalen med
den gamle Kongsbak (Cohn var pi det tidspunkt afgiet
ved doden), spurgte den unge mand om omfanget af foto
hos Kongsbak og Cohn, og da den gamle ikke selv var
srrligt vidende om foto, endte det altsi med at H B.
Od6r blev ansat som drivkraften i opbygningen af
Kongsbak og Cohns forretning. Danmarks absolut
fsrende fotohandel. Fotoafdelingen havde stor succes,
og blev efterhinden udvidet med eget atelier og egen
kinosal pi Stroget.
Kinosalen var en eksklusivitet, hvor gode kunder med
elevator blev kort op pi l. sal, hvor de kunne fh fremvist
resu ltaterne af deres smalfi lmsoptagelser.

Som tiden gik blev den aldrende Kongsbak og den
unge H. B. Oddr meget nrcre venner, og de indgik en
aftale om at H. B. Od6r skulle blive i forretningen si
bnge en af regtefrellerne levede. I sin fulde konsekvens
medfsrte dette, at det ikke var muligt for den unge mand
at ssge andet job eller begynde som selvstrndig.
Foruden den gamle Kongsbak og H. B. Oddr var der i
forretningen tillige Kongsbaks ssn 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
bedrsvelse ingen serlig interesse for foto, og den gamle
Kongsbak var derfor ikke interesseret i, at ssnnen med
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'over sig' som Brinkmann, Nagel (der var fetter til
Poul Kongsbak), Arendt, Viderup (der senere blev
direktsr hos James Polack og endnu senere selvstrndig
indenfor fotobranchen), Chr. Leerbech Sorensen (senere
Centrum Foto), Aagaard (der ibnede en stor farvehandel
p6 Gl. Kongevej) og Bering (der blev direktsr hos Erik
Nielsen A/S, og ejer af flere vertshuse).

I l95l dode Kongsbak som 92 hrig, og H. B. Od6r
opsoger fru Kongsbak og lufter sit snske om at begynde
som selvstrendig. Fru Kongsbak viste 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
personale var minedslonnet, og det medforte si mange
problemer at Poul Kongsbak mitte nedlegge sit atelier.
H. B. Oddr overtog derefter den del af forretningen, og
de hidtidige ledere af atelieret brsdrene Wolf fulgte
med: navnet pi denne del af H. B. Oddrs virksomhed i
Vejlegade pi Osterbro blev Foto Prima der eksisterede
helt frem til 1989.

Hovedaktiviteten i H. B. Od6rs virksomhed var
imidlertid salg af fotografiske artikler, og han etablerede
med navnet 'Ceci l  Foto' forretning i  Niels Hemmingsens
gade nr. 8 ikke langt fra Kongsbak og Cohn. Navnet
Cecil blev valgt udelukkende for at komme til at sti
forst i telefonbogen. Et godt grundlag for den nystartede
forretning var, at en stor del af ikke mindst de
bedrestillede kunder fulgte med, da de hidtil havde vrret
H. B. Oddrs'personlige' kunder.

l-s"'ddfuh
I

bl iver  1954 det  Store foto i r .  .  .
H. B. Oddr havde2 sonner, Preben der blev fadti 1942

og Jorgen fodt i 1946. Den rldste son begynder efter
afsluttet skolegang i 1958 at gA sin far til hinde i Niels
Hemmingsens gade, ogsi for at faderen dermed kan fA
bedre tid til at ksre rundt til sine rnange faste kunder.
Preben havde dog som stor dreng irrden da lejlighedsvis
veret med hos Kongsbak og Cohn, hvor han havde hafi
mulighed for at 'snuse' lidt ti l branchen, og faderens
mange gode forbindelser gjorde det ogsa rnuligt for harn
at v&re kort tid forskellige steder sorn praktikant.

1-*'4
dr udvaloet af kvalitetskameraer
storre end nogehsinde. ,  .  . .

Brochure-serien er fra 1954. Fremstillet som en folde:.
ud' sag nummereret fra 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,
starrelse ca. AI 2xA3).
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Tiden i Niels Hemmingsens gade gav ogsi anledning til
forskellige episoder. Ovenover forretningen var 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
kostbare der var. Det endte med et Exakta kamera med
alle objektiver til, og den lil le dreng halede et tykt bundt
dollarsedler op af lommen og betalte gladelig. Alene
forretningens indkobspris var pA kr. 4.900.- der pi det
tidspunkt var en ganske stor sum. Varerne var si
kostbare, at importoren Erik Niensen, der residerede i
Rosengirden, afsikkerhedsgrunde sendte 2 mand afsted
til forretningen med varerne.

En anden episode opstod som folge af en lidt pinlig
misforstielse. Forretningens beliggenhed i Niels
Hemmingsens gade gjorde, at tiggerne der dengang hver
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 sredvanlig en lazaron med en ubestemmelig
treppebylt pi nakken ind i forretningen. Pr. refleks giver
Preben ham den obligatoriske 25 are, hvorefter manden
forundret kigger pi den og spsrger, om det virkelig er

meningen at han skal have den. Pi det bekrreftende svar
rekker manden 25 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
Ksbenhavn kendt formuende herre pi vej til et renseri
med nogle egte trcpper pi nakken. Af dette lrerte
Preben, at man aldrig skal skue hunden pi hirene.

Som stort set alle unge mend pi den tid var Preben
inde og aftjene sin vrernepligt, og en orlovsaften i 1961,
hvor han var til et msde hos Kodak, sad han ved siden af
et meget ungt par der hed Bille. Disse sympatiske unge
mennesker var 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 kasernen ringet op, og fik tilbudt at ksbe
forretningen pi Peter Bangsvej, da hr. Bille havde fiet
konstateret en meget alvorlig sygdom og ville ds i labet
af kort tid. Preben slog til, men da han stadig var inde
ved militrret, kunne han kun holde forretningen 6ben 6
timer hver onsdag, hvor det var muligt at ffi orlov.

Broderen Jargen havde i 1964 ligeledes gennemgAet en
uddannelse som fotohandler, og efter 5 ir i Niels
Hemmingsens gade, sammen med faderen, ibnedes i
1969 fonetning nummer 3 med navnet Cecil Foto i
Koge, og Jorgen blev 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. Preben og Jorgen var fotohandlere
med visioner og fremdrift, og ibnede flere
fotoforretninger i Hoje Gladsaxe, Hvidovre og Lyngby.
Det viste sig dog med tiden, at arbejdsbyrden blev for
stor, hvorefter forretningerne blev afhrendet igen.
Broderen Jorgen fortsatte derimod med krum hals og
ibnede desuden forretninger i Nrstved, Ringsted,
Nykobing F. og Soro.
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Preben Oderforan sinforretning pd Peter Bangsvej'

Prebens forretning pA Peter Bangsvej gik 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 dyreste kamera i
forretningen var et Bessamatic kamera, der da ogsi
havde rrespladsen i midten af udstill ingen. Vrrdien af
varelageret havde en overgang den for den tid svimlende
vrrdi af kr. 17.000.- Msrkekammerudstyr og tilbehor
var en anden vigtig del af forretningen, og der opstod et
samarbejde med Ssren Tang om direkte import af
forskellige ting til msrkekammeret blandt andet Tura
fotopapir. Salget af brugte kameraer kom fsrst i gang i
begyndelsen af 80'erne med inspiration fra Chr.
Leerbech Ssrensen fra 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 eneste der kommer til at vrnre forretning i, er
salg af brugte kameraer. Du skal derfor allerede nu
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specialisere dig, ogfulde mindst clet ene u/ dine vindtrer
med brugte kameraer". I den folgende tid korn Leerbech
meget ofte pA besog og gav Preben grundig vejledning i
salg af brugte kameraer, og om lekture hvor yderligere
information kunne findes. Preben havde dog ogs6 en god
ballast fra Kongsbak og Cohn. hvor salget af de gode
gamle mrrker som Zeiss, Voigt l i inder og Rol lei  sarnt
brug af planfilm og plader havde veret en indarbejdet
rutine.

En dag, hvor det var et ssende regnvejr ikke lrrrge
efter Abningen af butikken. komrner en fremrned herrer
trampende ind pi det nye fine bl6 gLrlvtrppe. Han si slet
ikke ud som en kober, med et som Preben sA det, noget
derangeret ydre og strrkt rnudrede waders. Han spurgte
efter det bedste kamera forretningerr kunne byde pA.
Preben var meget skeptisk, lnen ihukomrnende sin
oplevelse med' lazaronen' i  Niels Hemmingsens gade. og
efter devisen at det om nsdvendigt altid er nemmere at

srlge 'nedad' end 'opad' viste han det dyreste Canon
kamera han havde. Pi foresporgslen om det nu ogsi var
det bedste man kunne f6, svarede Preben bekreftende,
hvorefter herren sagde, at si ville han gerne have 2
stykker, da der si var et til hver af hans born. Det viste
sig at vrere en meget kendt godsejer, der kom lige fra et
traktorstrvne.

Forholdende i fotobranchen var dengang vrsentlig
anderledes end i dag. For fotohandlernes inddening
havde det selvfolgelig en stor betydning, at priserne stort
set var faste, men derudover var sammenholdet uhyre
strerkt og havde ofte folge af strerke venskaber. Man
kendte hinanden bedre og stolede mere pi sine kolleger,
ikke mindst fordi mange havde rod hos Kongsbak og
Cohn. Da de japanske kameraer dukkede op, og Poul
Westheimer overvejede at importere Canon og Minolta,



nye apparater. Hvis han var positiv, ville det vrre uhyre
meget lettere for Poul Westheimer at fa de avrige
fotohandlere til at acceptere dejapanske apparater.
Fotobranchen udviklede sig fia slutningen af 5U erne og
op gennem 60'erne med stor hast, og for eksempel en
entreprenant herre som Leif Jedi, der som si mange
andre ogsA kom fra Kongsbak og Cohn, havde stor
succes med Platan Foto, hvor han ofte havde specielle
arrangementer som for eksempel skattejagt i den nrerved
liggende Ssndermark. Han havde udlagt lange tynde
snore, og ved at falge disse kunne man v&re heldig at
finde smA gaver som film og Iignende. Det var ogsi i de
ir, at Brodmann ibnede forretning pA stroget, og med
sine helt nye forretningsmetoder gav en skarp
konkurrence og skabte megen furore i branchen. | 1976
dor H. B. Od6r pludseligt, og brodrene Preben og Jorgen
ksrer forretningen i Niels Hemmingsens gade videre
med forskellige bestyrere p6, indtil den blev lukket i
1 9 8 1  .

De gode rid Fra Chr. Leerbech har Preben trofast 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
kobenhavnske fotoforretninger opgiver at srelge brugt
udstyr, vil Preben focusere endnu mere pi denne del af
forretningen. En vresentlig del af kunderne er
stamkunder og samlere, og i de senere ir er det ogsi
stamkundernes born, 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 begynder med "er

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
dekorative ud.

lndkobene til forretningen er for en dels vedkommende
sAkaldte 'brevduer', det vil sige det er kameraer der er
solgt fra forretningen, og nu ved bsrnenes mellemkomst
kommer tilbage igen, n6r forreldrene dor eller kommer
pi plejehjem. De senere ir 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 ringes til kostercentralen,
og der skal desuden altid vises billedlegitimation. Da alt
er nummereret, er det nemt for politiet ved lejlighedsvise
stikprover at konstatere tingenes tilstand. Kun I gang pA
39 hr er Preben blevet narret af en legitimation med at
falsk billede isat, og det kostede ham den nette sum af kr
1.000.- i bode. .rErgerligt var det selvfolgelig ogsi, at
politiet konfiskerede det pigrldende kamera. Der er ved
ksb af brugte kameraer et srrligt forhold at tage hensyrr
til. Efter Prebens udsagn er der rnange reparationer for
kameraerne kan selges igen, og der skal i gennemsrrit
lrgges ca.40oh til kobsprisen alene til reparationer.

Selv har Preben ikke v&ret fristet til at samle
systematisk. Der er dog i Arenes lob plukket enkelte
serligt flotte eksemplarer fra. Srerligt har en
forkrrlighed for Canon ofte rnedfsrt store fristelser,
men tet fulgt af kameraer fra Zeiss og ikke rnindst
Voigtliinder i de flotte bl6 esker. I en irrekke havde H.
B. Od6r haft  en speciel tr t  t i lknytning t i l  rnrrket Minox,
og havde bl.a. ogs6 eget Minox atelier, Preben har som
folge deraf ogsi haft flere Riga Minox. De fleste er dog
solgt igen, og faderens rid om at samle pi alt rnuligt
andet end det der er levebrod er med enkelte undtagelser
blevet fulgt. Efter Prebens mening var det tyske
Lordomat et rigtigt godt kvalitetskamera, og han har da
ogsi endnu en stoft set komplet sarnling af dette mrrke.

Preben ser meget pessimistisk pi den traditionelle
fotobranches fremtid. De fremstormende digitale
kameraer Ear, at en stor del af de nuverende
fotohandlere hverken kan eller vil uddanne sig til at
srlge disse kameraer, computere, printere og hvad dertil
horer, og de vil derfor i lsbet af en kortere Arrrkke blive
nodt til at lukke. I forretningen selges der digitale
kameraer, men slet ikke nok til at udgore et levebrod, og
Preben erkender, at de kunder der ksber digitale
kameraer ved 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 kortere ibningstider end i dag. o
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DANSKE STUMFILMFOTOGRAFER:
- Axel Graatkjrer

Marguerite Engberg

Filmens guldalder
I 6rene fsr Den fsrste Verdenskrig oplevede dansk film
sin fsrste guldalder. Der er flere grunde til det.
Fsrst og fremmest havde vi med Ole Olsen en
filmforretningsmand af de store. Allerede i 1906 da han
grundlagde sit fi lmselskab Nordisk Films Kompagni
forstod han, at skulle dansk film blive en okonomisk
succes, var det nodvendigt at satse pi det internationale
marked. Han etablerede derfor omgiende salgskontorer
og fil ialer i udlandet, og da vi nir op til 1910 er Nordisk
Films Kompagni blevet Europas neststorste filmselskab,
kun overgiet af Path6 Frdres i Paris. NiLr det lykkedes
for Ole Olsen at oparbejde sit selskab si godt, skyldtes
det, at han i hoj grad besad evnen til at engagere de
rigtige mennesker til at frembringe filmene. 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 Christensen til sit
firma. Men ellers mi man sige, at han forstod at udnytte
den foreliggende talentmasse, det v&re sig blandt
instruktorer, skuespillere eller fotografer. Ikke mindst
fotograferingen af de tidlige danske film var fortreffelig
og blev tidligt piskonnet ogsi i udlandet. Man kan f.eks.
citere det amerikanske fagtidsskrift "The Moving Picture
World", der i deres decembernummer 1908 skriver:
"The photography is excellent and the acting perfect".
Om "Nat Pinkerton I" har samme blad i sin omtale af
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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
photographer has perforrned his part of the work to
perfection". Den omtalte fotograf var Axel Sorensen, der
i l9l I tog navneforandring til Axel Graatkjrr.

Axel Graatkjer
Han blev fsdt den 19. November 1883 i  Vel l inge-Kol ler
og dode den I l. Novetnber 1969 i Arhus. Han havde
oprindelig tenkt at blive rnusiker og tog af den grund til
Ksbenhavn for at uddannes. For at tjene til l ivets ophold
under studierne sogte han i 1905 still ingen som
programselger i OIe Olsens biograf i Vimmelskaftet.
Han blev snart forfremmet til filmoperator. I ca. I 6r
stod han ved siden af forevisningsapparatet og si alle de
mange film, der korte gennem fremviseren. Graatkjrr
havde ojnene med sig og lrrle meget om
filmfotografering i den tid.

Ole Olsen
I januar 1906 grundlagde OIe Olsen sit fi lmselskab, der
fik navnet Nordisk Films Kompagni. Selskabets forste
film var reportagefilm. Axel Craatkjer var med til
optagelserne af bl.a. den 250 m lange fihn om Chr. IX's
bisrettelse i januar 1906. Det blev Arets hngste
reportagefilm. I marts 1906 udvidedes produktionen til
ogsi at omfatte spillefilm. Til at indstudere disse fihn
ansatte Ole Olsen tryllekunstneren Louis Halberstadt.
Ole Olsen har utvivlsomt ladet sig inspirere af fransk
film, hvis forste spillefilminstruktor ogsi havde en fortid
som tryllekunstner: George M6lids. Ole Olsens forste to
spillefilm blev fotograferet af den professionelle
fotograf Rasmus Bjerregird. Men allerede inden den
anden film var i hus, blev Halberstadt afskediget sorn
uduelig og erstattet af Viggo Larsen, der indtil da havde
vreret beskrftiget som den daglige leder i "Biograf-
Theatret". Heller ikke Bjenegirds arbejde var 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.

Den unge Axel Graatkjer med sit apparat.



'Den hvide Slavehandel' (1910). Et tidligt eksempel pd
split-screen. In.ttruktor August Blom.

Som kameramand udmerkede Graatkjrer sig forst og
fremmest ved sin sans for billedkomposition, hvilket
iser kom frem i udescenerne. Allerede i begyndelsen af
1907 med optagelserne af "Roverens Brud" var
Graatkjrr pi hojde med de bedste udenlandske
fotografer. Fra denne filrn husker man iser den scene,
hvor politiet angriber cowboy-roverne. Her
demonstrerede Craatkjrr sin evne til at arbejde med
billedets dybde: Vi ser en skare cowboys komme
marcherende fra baggrunden op ad en snoet sti, der
ender i forgrunden, hvor politiet ligger i baghold.
Scenen er optaget fra en position mellem politiet og os,
si vi ser politiet bagfra og pA den mide opfatter, hvad de
ser. Med en sAdan scene viste Viggo Larsen og
Graatkjer, hvordan de havde arbejdet sig fri af
scenedramatikkens konventioner. I 1909 var Graatkjrer
kameramand pA "Heksen og Cyklisten", miske den
eleganteste trickfilm i dansk films historie. Denne film
arbejdede forst og fremmest med stop-motion effekten. I
l9l0 fik Nordisk Films Kompagni en ny kunstnerisk
leder med instruktsren August Blom. Mellem Graatkjrer
og Blom opstod et makkerskab, der resulterede i en
rrekke ypperlige film, hvor bide instruktar og fotograf
eksperimenterede med filmmediets muligheder. I denne
sammenheng mi fremh&ves "Den hvide Slavehandels
sidste Offer", "Ved Frengslets Port" og
"Balletdanserinden", alle fra l9l l. I den fsrste af disse
tre film arbejdede de isrer med sidebelysning af de
optrredende. Ved at belyse personerne fra siden,
lykkedes det at modarbejde de flade, traditionelle
billeder, og skabe en tredimentional virkning. Denne
anvendelse af sidelyset blev et af de virkemidler, som
Graatkjrr og dansk film i almindelighed snart blev
bersmt for ude omkring i verden. I "Ved Frengslets
Port" er der en meget bemerkelsesverdig scene. Det er
den scene, hvor den mandlige hovedperson, Valdemar
Psilander begir indbrud i sin moders lejlighed. For at
vardsrette denne scene m6 man vide, at dengang, det vil

43

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

sige i  januar 1911, da f i lmen blev optaget,  rAdede
Nordisk Fihns Kompagni kun over meget ffi lamper til
kunstig belysning (de sikbldte jupiterlamper). psilander
kommer ind i et morkt rum, men hans moder overrasker
ham og tender det elektriske lys. Med dt ligger hele
scenen strerkt belyst. Denne virkning opniedes ved til
scenens begyndelse at dekke atelierets loft udefra med
msrke trpper. Man anbragte to mand oppe pA taget og
ved at give et tegn dvs. da moderen tender lyset, rivei
de to mrend tepperne vek og dagslyset falder nu ind p6
scenen..

| "Balletdanserinden", optaget fa mineder senere, har vi
den fsrste dybdefocus optagelse i dansk film. Det er den
scene, hvor vi ser Asta Nielsen st6 i midtergrunden p6 en
teaterscene. I forgrunden st6r Johannes poulsen med
ryggen til og betragter hendes spil. I baggrunden, ude i
kulissen, st6r to brandmand, der ogs6 ser p6. Alle tre
planer, forgrund, midtergrund og baggrund er samtidig
skarpt aftegnede. At skabe en s6dan dybdevirkning unnJ
191 I krevede en meget stor akkuratesse fra fotogiafens
s.ide. Vi mi jo huske, at celluidens lysfolsornhed
dengang var ringe og svarede til 8- I 0 DIN. Denne sidste
oplysning har jeg fra stumfilmfotografen og
fi lmdirektoren Johan Christensen.

Nordisk Films Kompagni
I 1908 fik Nordisk Films Kompagni sit forste atelier og i
slutningen af 1909 det andet. Stadigvek var der kun 6n
fotograf til at optage filmene. Si Graatkjrer lravde, som
han sagde, virkelig travlt i 1910. Han m6tte lsbe fra det
ene atelier til det andet for skiftevis at optage film p6
den ene og den anden scene. I l9l I lagds selskabet sin
spillefilmproduktion an pi flerspolers fihn. Dette
bevirkede, at man i l9l I blev enige om., at nu m6tte der
ansettes nogle flere fotografer. Den fsrste af de nye
fotografer var Johan Ankerstjerne, der snart skulle blive
miske den fsrende fotograf hos selskabet _ men



Graatkjrer fortsatte ufortrodent sit arbejde hos Nordisk
indt i l  sommeren 1913. I  juni  1913. f ik han et f r istende
tilbud fra det tyske selskab Union. Dette selskab var
grundlagt i  l9 l l ,  for udelukkende at optage f ihn med
Asta Nielsen i hovedrollen, og med Urban Gad sonr
instruktor. Den tyske rnesterfotograf Guido Seeber
havde indtil sommeren l9l3 optaget disse film. Men nr-r
havde han efterhinden fiet sA meget adrninistrativt
arbejde med opbyggelsen af fihnbyen Neu Babelsberg.
at han snskede andre fotografer til at hjrlpe sig. Asta
N ielsen kendte Graatkjrr fra arbejdet med
"Balletdanserinden" og det var hende. der udvirkede
tilbudet fra Union. Selskabet tilbod Graatkjrr 3.000
mark om mineden, og da han hos Nordisk kun fik ca. 35
kr. orn ugen, slog han til og rejste til Tyskland. hvor hatr
blev de neste 20 ir. Ifolge sin kontrakt med Uniort
skulle han vere fotograf (sammett rned Karl Freund) pi
Asta Nielsens otte 6rlige film. Det drejede sig om restett
a f  p roduk t ionen fo r  1913 (5  f i l rn )  og  de  8  t i lm i  1914.
Disse filrn var i udpreget grad primadonnafilrn, hvor alt
drejede sig om at fremhrve Asta Nielsens person.
hvilket i nogen grad mi have indskrenket Graatkjrrs
bevregelsesfrihed. Men hans talettt slir igennern, isrr i
lystspi l f i lmene. Her rni  to f i l r lkomedier t t rvnes: "Den
l i l l e  Enge l "  f ra  l9 l3  og  "Forhus  og  Baghus"  f ra  1914.
Fra "Den l i l le Engel" huskes iser optagelserne fra Die
Astas fingerede selvmordsforsog fra "Forlttts og
Baghus" scenen med karusselturen. I sidstnrvnte filnr
kommer Craatkjers evner bedst fiem. Han forstAr at
fotografere scenen, si man forstAr vor hovedpersons
kvalme og svimmelhed, da hun stir af karussellen.

'Vampyrdanserinden' ( I 9 I I ). En udtryksfitld lysscetning,
med Clara Pontoppidan i titelrollen. Instrtrktor Atrgttst
Blom.

Af metafilmen "Die Filmprirnadonna", et lystspil fra
1913 er der kun bevaret et brudstykke, men det viser
tydeligt instruktsr Urban Gads og fotograf Graatkjrers
fornojelse ved at beskrive, hvordan en film blev til i
1913. Samtidig er der fra denne film bevaret et af de
flotteste billeder af filmstjernen Asta Nielsen. Foruden
at optage film for Urban Gad overkom Graatkjrer pA
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samme tid at fotografere filnt for altdre instruktorer. Han
var siledes fotograf pi 4 af Ernst Lubitschs tidligste filrn
som hovedskuespiller; fi lmene var instrueret af Carl
Wilhelm, og pe Lubitschs forste instrukt ion: "Bl inde
Kuh" fra 1914. Da Den l. Verdenskrig brod ud var detr
ottende film for iret l9l4 lige blevet frerdig. Krigen
bevirkede, at Union ikke fornyede kontrakten tned
Urban Gad og Asta Nielsen. Asta Nielsen tog ttu tilbage
til Danmark. Sarntidig blev Asta Nielsen og Gad skilt og
alt videre samarbejde ophorte.
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'EnEielein' (1913). Det var clengung ikke uulmindeligt trt
optagp 2 negativer a/'en /ilm sumlitligt og unhringe cla
to./btogrufer vecl .siden u/ hinuntlcn - her Gruulkfer &
Kurl Freund.

Urrder krigen arbejdede Graatkjrr for forskellige mere
eller mindre kendte tyske instrr.rktorer, blandt andet for
Lupu Pick og George Jacoby. Da krigen var fbrbi
oplevede tysk filrn err storhedstid, der forst og fremmest
udmsntede sig i den ekspressionistiske filrnskole. Dettne
opgangstid var skonornisk begrundet af den tyske marks
lave kurs. der bevirkede. at der var et stort udenlandsk
marked for tyske filrrr. En anden grund var
nationaliseringen af den tyske filmindustri. der var
blevet effektueret i slutningen af 1917. Dette forte med
sig, at tysk filmproduktion blev samlet i 6t stort
magtfuldt selskab: UFA. Begyndelsen af tyverne blev
nogle gode 6r for tysk filrnindustri. I forbindelse med
denne opblomstring opstod der nu en rrkke smi
produktionsselskaber. Produktionen af spillefi lm rrAede i
1921 det hojeste tal nogensinde, idet der dette ir blev
produceret 646 spillefilm. Der var derfor meget arbejde
at fb for en mand som Graatkjrr. I 1920 blev han
engageret som kameramand for Asta Nielsens
produktionsselskab: Art Filrn. Hans fsrste arbejde var
"Hamlet". Denne Shakespeare-filmatisering havde to
instruktsrer: danskeren Svend Gade og tyskeren Heinz
Schafl. Det kan nu og da vrere svert at afgore om en
enkelt scenes vellykkethed skyldes instruktorens talent
elier fotografens. Men i ti lfrldet "Hamlet" tror jeg med
mit kendskab til Graatkjrrs tidligere samarbejde med
Asta Nielsen i en lystspilfi lm som "Forhus og Baghus",
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'Erdgeist' (1 923). Bemerk Graatkjers
hovedrollen Asta Nielsen som Lulu.

at Graatkjrr skal have eren for den fremragende
lystspilscene i "Hamlet" den scene, hvor Hamlet belerer
skuespillerne om, hvordan de skal spille. De folgende iLr
og stumfilmtiden ud var Graatkjer fuldt beskreftiget som
fotograf pi 4-5 film irligt. Mere kunne han knap nok ni.
Vi mi huske pi, at filmene var blevet lengere med tiden
og man krcvede efter krigen en mere gennemarbejdet
film, end man gjorde far 1914.

Fra 1922 huskes isrr hans arbejde med: "Der Absturz",
Asta Nielsens sidste film for sit eget selskab. Det var en
film, hvori vi ser hende bide som en smuk, fejret
varietdstjerne og som en falmet gammel kvinde. Ogsi
for G.F. Murnau arbejdede Graatkjrr samme 6r, i filmen
"Phantom". | 1923 prrsterede Graatkjer m6ske sit
bedste arbejde i tyverne: han var kameramanden p6
Leopold Jessners ekspressionisiske mestervcrk
"Erdgeist!. Belysningsmrssigt og dekorationsmrssigt er
denne film meget raffineret. En fremragende scene har
vi hen imod slutningen: der er en lang trappe i
baggrunden af dekorationen. Pi denne trappe udspilles
et drabeligt slagsmAl mellem Asta Nielsen og Albert
Bassermann, et slagsmil, der ender med at Asta Nielsen
drreber Bassermann. Derefter klippes der over til neste
scene, hvor Asta Nielsen stir i venstre forgrund i en lang
stram satinkjole, der pA grund af belysningen virker
isnende kold. Et kvadreret gulv understreger stemninger
af uhygge. Alt er mesterligt indfanget af Graat(rrs
kamera. Samme ir stir Graatkjrer bag kameraet til
Robert Wienes kristusfilm, hvor Asta Nielsen har rollen
som Maria Magdalena, Henny Porten spiller Jomfru
Maria og Gregori Chmara spiller Kristus. Denne film er
fotograferet i blode, soft-focusoptagel ser helt forskel I i g
fra stilen i "Erdgeist".

Graatkjrr fortsatte som filmfotograf stumfilmtiden ud.
Han tjente mange penge ved sit arbejde, penge som 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 proprietrer de mange nreste 6r, indtil han solgte
girden og levede de sidste 5r af sit liv i en lejlighed inde
i Arhus. r

skrd sidelys.

Asta Nielsen som overklassepigen i'Die Suffragette'.
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Bog- & udstillingsomtale

Rolf Beck: 'Die leitz-Werke in Wetzlar'. 128 si{ei og
gennemillustreret. Forlag: Sutton Verlag GmbH. Gustav-
Adolf -Str. 3, 9q)84 Erfurt. Pris: DM. 32,50 plus porto.
rsBN 3-89702-12+2.

DFS's leicaekspert Ole Schelde gor opmerksom pi en
ny bog for interesserede i den historiske udvikling af
Leitz-fabrikkernes udviklingshistorie i Wetzlar. Den
spendende bog er rigt illustreret og skrevet af Rolf
Beck, der har vrret ansat hos Leitzi 45 irr.

De 5 kapitler har overskrifterne:
l) Fra grundlreggelsen til etableringen (1849-1879).
2) Vejen mod at blive et verdensfirma (1880-1914).
3) Tiden tuld af nsd (1915-1932).
4) Tvivlsom genopstandelse og kaos (1933-1945).
5) Fra intet til "Wirtschaftswunder" (1945-1972).

Bogen berer prreg af stor dokumentarisk verdi. !

Ida Haugsted: 'Den rene smag. Blandt hAndverkere og
kunstnere i guldalderens Ksbenhavn'. 28 x 22 cm . 384
sider indbundet. Rigt illustreret i s/h og farve. Forlag: Nyt
Nordisk/Arnold Busck. Pris: kr. 455,- ISBN 87-17-06836-
3.

'Den rene smag'er en bog for 'den gode smag' - i 34
afsnit fsrer kunsthistorikeren os sikkert gennem
'arbejdslokalerne', hvor fortidens smukke
hindfremstillede produkter blev skabt. PA side 234
stilles sporgsmilet: Fotografiet - hindvrerk eller kunst?
Det er et godt sporgsmil, som vi nok aldrig kan give et
entydigt svar p6. I vor tid kan det ikke en gang kaldes
for sikker dokumentation !

Ida Haugsted, kendt i vore kredse for temanummeret
'Lysets Spor' fra 1989, hvor nye dokumenter blev
fremdraget omkring fotografiets indfsrelse i Danmark.
Forfatterens arbejdstitel til denne bogs kapitel om
fotografiet som kunst eller hindvrerk beveger sig endnu
engang i tiden omkring 1839, da kunsteliten i vort lille
land blev konfronteret med Daguerres 'hindsnilde'

opfindelse. Teatermaleren C.F. Christensens besog hos
fotografmesteren i Paris bliver beskrevet via hans
breweksling med arkitekten Jorgen Hansen Koch,
professor ved Kunstakademiet. Deres syn pi sagen
(fotografiet) er interessant bsning. Et af de vesentlige
breve gengives efterfolgende.

Ida Haugsted publicerer Johan Boghs daguerreotypi fra
1848 af Hojbro Plads, vist for forste gang i Objektiv
sidste ir. Billedet tilhsrer rettelig Det kgl. Bibliotek og
ikke Danmarks Fotomuseum. Dansk Fotohistorisk

Selskab var blot formidler af det tidlige fotografi af
Hojbro Plads. Bogens afsnit handler desuden om
daguerreotypiet af Bertel Thorvaldsen og
daguerreotypisten Mads 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 beskeden del af en
velskrevet, dybsindig og nyftig kulturhistorisk
beskrivelse af hindverks-og udstillingstraditioner
gennem guldalderens Ksbenhavn. 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 oplevelse at blive fsrt rundt i forfatterens store
viden om emnet. [l

'Krydsfelt. And og natur i Guldalderen': redaktion:
Mogens Bencard. Format: 29 x 24 cm indbundet . 276
sider indbundet. Rigt illustreret i s/h og farve. Forlag:
Gyldendal 2000. Pris: kr. 249,- ISBN 87-00- 47 552-1,

Mogens Bencard har med sine 20 medarbejdere skrevet
en en flot bog om f,nd og natur i guldalderen. Vi
beveger os om emner som 'Fysik og Kunst', H.C. Orsted
(elektromagnetismen), videnskabsmandens syn pi
digtekunsten, H.C. Andersen og Soren Kierkegaard,
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 'Lysavlede 

fuldtegninger.
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
eksisterende malerier og de ffi daguerreotypier, som
findes af vor bersmte videnskabsmand. Uden ham ingen
lys! Daguerreotypiet af H.C.@rsted er 'aftaget' af den
engelske daguerreotypist Antoine Claudet i London
1846. En mrrkelig urolig og nervos mandsskikkelse.
Den store mands toup6 har ffiet et puf under optagelsen,
hvilket ikke har generet fotografen det mindste. Marie-
Louise Berner er en kompetent analytiker af det sete,
hendes vigne aje for detaljen og medfolgende
beskrivelse hever analysen ud over almindelig
iagttagelse. Daguerreotypiet af Gribrsdre Torv anno
1840 bliver beskrevet pi en ny og anderledes man6r, end
vi har v&ret v&nnet til. Den'gode forklaring' pi hvorfor
optagelsen fandt sted, er muligvis rigtig, men tvivlen
nager stadig om det har varet sf, kryptisk. Det mi
anbefales at lese forfatterens afhandling: Danmarks

forste fotografi: Ufeld* Plads juni 1840. Sertryk af
Fund & Forskning, bind 37, S. 143-178. Louise Berner
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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 bestilling gennem DFS,
ttf.: 4919 2299. 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
kapitler omhandlende:

beskreftiger sig ogsi med Bertel Thorvaldsen
daguerreotypiet - de i alt 16 sider om emnet er
interessant og belerende lresning for dem, som snsker
mere viden omkring fotografiets fremkomst i Danmark.
Den store flotte bog er uundvrerlig i serien af boger, som
har set dagens lys i forbindelse med vor hyldest til
guldalderen. Maske savner man en bog, som kunne
berette om alle de mennesker, der'bar'overklassen frem
pi sine hrender? tl

Den faglige udvikling 1840-1940.
Den billedmessige udviklingr portret landskab, presse og
genre
Centrale akterer i norsk fotohistorie.
Fotografiens placering, rolle og betydning i samfundslivet.
Hvilken rolle har fotografiet spillet.
Relationer til andre udtryksformer.
Hvorfor Fotografernes Forening blev stiftet den 6. december
1894.

8. FotogralTorbundets historie og betydning for fagets
udvikling.

9. Norske fotografer i det internationale billede.
10. Internationale fotografer i 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 dag fra 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
blomsterfabrikanten Carl Neupert. personbeskrive lserne
er suppleret med smukt gengivne eksempler pi 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
gengivelser et autentisk billede af seder og skikke- _
bogen bliver til mere end fotohistorie. Visitkortbilledets
hektiske og lukrative periode har ikke vcret meget
anderledes end 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
betingelser for det rette motiv end det natursksnne lands
bjerge og dale. Vi frr at vide at landskabsfotografen
Knud Knudsen (1832-1915) har registreret 2.225 i sit
katalog fra 1889. De forretningsmessige aspekter har
veret enorme: i 1894 solgte han 64.800 fotografier i
formatet 13 x 18 cm, 57.000 i storrelsen 16 xi2cm os.
endelig 28.800 i2l x27cml

Roger Erlandsen kommer i sin fotohistoriske kronike ind
i hver en krog af den fotografiske udvikling med
ekspert- hind og vilje til at presentere sit lands
fotohistoriske udvikling. 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 nordiske vrerker om imnet.

Roger Erlandsen mag.art i norsk med hovedfag i historie
og filosofi. I 13 ir har han ledet Sekretariatet for
fotoregistrering, og etableret databaser omfattende
Norske fotosamlinger og Norsk fotohistorisk bibliografi. 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.
professor i 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 Fotografers Fond, Erna og Victor Hasselblads
Stiftelse, fotograf Schrdders Stiftelse samt Agfa Gevaert
A./S,_Canon Norge, A/S Fujifitm Norge, Interfoto A/S,
Lundeby & Co A/S, Melhuus A/S og preus Foto A/S. o
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Den unge Viggo Rivad.

Lars Schwander: 'Viggo Rivad - mellem lys og skygge'.
Format: 16 x 24 cm. 201 sider heftet med s/h illustrationer.
Forlag: Rhodos 2000. Pris kr. 188,-. ISBN 87-7245-849-6.

Lederen af Fotografisk Center, Lars Schwander, har
skrevet en gennemgribende biografi over Viggo Rivads
liv og levned. Mange oplysende anekdoter suppleret
med Rivads egne citater giver biografien en sjrelden
personlig indsigt. Boksning, cykelsport, men mest af alt
blev det fotograferingen, som kom til at folde hans liv -

sidelsbende med - det amatorfotografen skulle leve af, at
kore som'Droskevogn mand'.

Det er lykkedes Lars Schwander at skildre, ikke blot
Viggo Rivads liv, men ogsi at fortrelle om dansk
fotografis vej fra primitiv amatorfotografering til bevidst
kunstnerisk udtryk. I bogens tredje del gennemgir
forfatteren kort og prrecist rakken af bager, som pi srt
og vis er en selvstrendig rejsebiografi . 8 skildringer et
epos til de mange h6ndverksfag som var ved at uddo.
Fotografierne var 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 lykkedes over al mide. Den smukke bogFra
Venezia viste os en 'fotografmester', som ogs6 kunne
vrere poetisk. Lars Schwander gennemg6r alle Rivads
bager, beskriver, analyserer og sretter dem i relief til tid
og sted. Lad Viggo Rivad vrre den sidste, som fir ordet
i denne anmeldelse af en fremragende biografi 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".

Viggo Rivad: 'Vennerne i Aswan'. Format: 27 x 29 cm. 96
sider heftet med s/h fotografier. Forlag: Rhodos 2000. Pris
kn. 198.-. ISBN 87-7245-846-1.

Floffere kan en fotobog ikke blive. Forlaget Rhodos har i
samarbejde med trykkeriet "arme og ben" og Viggo
Rivad sat en standard, som er kommet bogen om
Vennerne i Aswan til gode. Der er en lige linie fra
presentationen af 'Amra' i bogen af samme navn fra
1997 til dette epos, hvor skildringen af det nubiske folks
traditioner, stolthed og levevilk6r med rtsende
livsbekrrftelse kommer os alle ved. Den afslsrende
socialfotograf har med sit humanistiske tankesret lrrt os,
hvor vigtigt det er at kende sig selv i hinanden. De
enkelte fotografier er livsdokumentation. Billedet af
skopudseren giver svar for dern alle: fotografen og
skopudseren flr kontakt ved hjelp af den enes sko og
den andens pudseklud. 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, bageren og bruden - de
bliver alle portretteret som mennesker i orngivelser,
som for lengst er brugt op, slidt ned og alligevel er det
netop DET, han fotograferer - ens tanker gir bagud nAr
fotografiet rammer nethinden. NAr man har 'spist,

drukket og fordojet'denne bog kribler det i fingeren for
at drage ud og gore ligesA - men fir man tiden?

Henrik Saxgren: Landet uden fredre. Format: 24x2715.
144 sider indbundet. ll lustreret 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 gruopvekkende afsloringer til evig tid krrever at vi
leder efter et svar. Saxgren har som Jacob Riis og Jacob
Holt afdekket et menneskeligt drama som overgir vore
vildeste fantasier. Stedet er Nicaragua i 1990'erne -
emnet er: unge piger der srlger deres kroppe for husly
og beskyttelse hos eldre mrend.
Det er en rystende reportage om politiske systemer, som
uden skrubler fornedrer og tilintetgor menneskers ret til
et liv. Det er ogsi en politisk bog hvis budskab ikke er
til at tage fejl af. De rige lande (her USA) som ganske
uden skrubler deltager i politisk 'voldtrgt'. Enkelte af
Henrik Saxgrens fotografier vil gi over i fotohistorien
som tidsdokumenter. En del af indtregterne fra salget af
bogen gir til 'War Child USA' som udfsrer et kempe

arbejde for nsdlidende nicaraguanske bsrn - alene af den
grund bor man erhverve sig denne bog.
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Henning Carlsen: 'Flyvske Billeder. En i princippet
sandfrerdig beretning'. Format; 19 x 26 cm. 335 sider med
illustrationer og indbundet. Forlag: Gyldendal 2000. Pris
kr. 248.00. ISBN 87-00-47628-5.

Filminstruktsren Henning Carlsen fadt i 1927 har i en
menneskealder samlet pi laterna magica-apparater af
enhver art. Dette har medfsrt et indgiende kendskab til
alle mulige og umulige tiltag gennem irhundreder for at
levendegore billedet, fra hulemaleriet til et nedtegnet
motiv. Det er der blevet en lresevrrdig enkel instruktiv
og belerende bog ud af. Clreden ved at begynde med
'Adam & Eva'er kun en fordel for den uindviede leser.

Bogen har en begrensning i sine illustrationer, sorn til
gengeld opvejes af en gennemarbejdet sammenlignelig
tekst, hvor samtidige videnskabsmrnd, opfindere og
tankere bliver udsat for hr. Carlsens egne meninger og
konklusioner. Camera obscura blev miske allerede
observeret af Cro-Magnon mennesket i en fern fortid.
Inderst pi hulens bagvng oplevede man sine fiender
omvendt passere revue, som de truende fiender de
miske var - enten blev de sliet ihjel, eller ogsi fik de
mrettet deres maver. Henning Carlsen er en malende
beskriver af 6rmillionernes gang, med pludselige
uforklarlige'tigerspring' i udviklingen.

I temanummeret 'Kinematografiens forhistorie og
filmens fsdsel' fra 1995, Objektiv nr.7l blev dette emne
grundigt illustreret og kan derfor anbefales, som
supplement til Henning Carlsens uddybende citater,
henvisninger og som han selv siger: 'En i princippet
sandferdig beretning'. Alle de vidunderlige 'maskiner':

Thaumatrop, Ph6nakistiskop, Zootrope og Praxinoscope
m.fl. er beskrevet med stor omhu og sat ind i en storre
sammenheng, hvor man klart fomemmer, hvilket vej det
brrer - frem mod det'levende billede'. 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 fornyende mide at
levendegore tanke og handling. Smukt og patetisk slutter
Henning Carlsen sin bog med ordene'. 'Hu9rom alting
er: To af menneskets storste 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 noteapparat og en bibliografi. En bnge savnet
bog er hermed kommet pi markedet. o

Palle Fogtdals's forlag fortsetter'lllustreret Tidende'
med overskriften'Guldalderen' (1800-1849). Forste
afsnit handler om perioden 1800-1810. Endnu er
fotografiet ikke opfundet, men det er nu alligevel
interessant at genopfriske synet af billedopfattelsen -
gengivelse af motiver i irene frem mod Daguerre's
opfindelse i 1839.

Fotohistorisk interessant er kapitlet om de danske
nationaldragter gengivet i vrerket 'Danske Nationale
Klrededragter'. Det var de to kunstnere: Den 23-hrige
schweiziske maler Johannes Senn og den jrevnaldrende
akademielev C.W. Eckersberg som skabte serien ph 22
hindkollorerede tegninger. De blev i 1808 udstillet i
Thotts Pa|r i Ksbenhavn. Ca. 60 Ar senere fremstillede
etablissemenetet 'Hansen, Schou & Weller' (1869-ca.
1877) en tilsvarende serie: 'Danske Nationaldragter,
optagne efter Naturen' (Objektiv nr.42, s.60-68). Serien
best6Lr af ca. 59 billeder og er fremstillet i perioden
1871-76. Serien findes ogsi i visitkortformat.

Det kan anbefales at besoge Fogtdals FotoCafe, hvor et
antal utrolig flotte 'Guldalderbilleder' er ophengt -
samtidig kan man nyde cafeens lckre produkter.
'Guldalderen - billeder af danskerens liv' kan
rekvireres pi tlf.:3615 6630 fra 10:00-15:00.

Det ny politi i Vlora. Foto: Joachim Ladefoged.t Flyvemakinen og'de levende billeder'.



Et dansk ojenvidne til Louis Daguerres opfindelse i 1839
Brev fra teatermaler C.F. Christensen til Jorgen Hansen Koch:

Teatermaler C.F. Christensen rejste i foriret 1838 via
Miinchen til Paris for at studere scenografi - her besogte
han Louis Daguerres atelier i april 1839, 6n mined for det
brrendte. I et brev (udl6nt til H.C. Orsted) til arkitekt
Jorgen Hansen Koch giver han en levende beskrivelse af
dette besog:

Paris d. 8de Februar 1839.
.... I mit Brev til Troels Lund omtalte jeg en her i Paris
for Tiden gjort Opdagelse, der har vakt stor Sensation,
saavel i den artistiske som i den Videnskabelige Verden,
men da jeg dengang for det meste kun havde Beskrivel-
sen fra Bladene, kunde jeg ikke give den saa fuldstren-
dig, som nu da jeg havt den Fornoielse hos Kunstneren
selv at see alle hans Tegninger og af ham faaet alle Op-
lysninger derom, at det ogsaa vil interessere Herr Etats-
raaden, saavel som flere i Hjemmet, viljeg ikke undlade
at give saanaiaglig Beskrivelse som rnulig af det jeg har
seet, og til l ige anfore hvad Kunstneren selv fortalte mig
om sin Opfindelse.

En udmrerket Artist, Daguerre - han er i srrdeleshed
bekiendt fra sine Dioramaer - har i flere Aar studeret paa
at fuldstrndiggiare Camera Obscura. For nylig er det
lykkedes ham at opdage en Substants, der, oveftrukket
paa en tynd Messing Plade har den egenskab at fastholde
paa sin Overflade det fuldkornne Aftryk af et med det
optiske Instrument i Camera Obscura optaget Billede,
dog uden farver, men med Lys, Skygge og Halvtinte.
Denne Substants har en staalblank Farve; det sig selv
derpaa trykte Billede har mest Liighed med aqua tinte
eller et saakaldt Billede a la manie6re noire. For paa en
saadan prepareret 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 Solskin 3 Secunder.

Jeg har seet hos ham en Mrngde Vuer af Paris, optag-
ne paa denne Maade; ligesaa forskill ige Afbildninger af
det indre af hans Atelier, de ere decorerede med Gips
Figurer, Buster, Ornamenter, Drapperier, etc; de ere
udfsrte til Beundring; selv under et Forstorrelsesglas
seer man delicat udfsrte Detailler som man med blotte
@iene ikke kan opdage. Blandt andet, havde han taget en
Copie af en deel paa Vrggen ophrengte Kobberstik,
Lithografier og en Journal af disse vare til Forbauselse
giengivne.

En Ubehagelighed ved at Copiere Naturen paa denne
Maade har han ikke kunnet overvinde: Alt hvad der har
Bevregelse, selv nok saa liden, kan ikke giengives kor-

rect, saasom: Skyer, Trreer naar de bevreges af Vinden,
Figurer etc. Paa en af hans Afbildninger stod en Hest for

"Maison du Diorama", hvor den danske
teatermaler oplever Louis Daguete's
tidligste daguerueotypier: "udforte til
beundring".

en Krrre og denne Hest paa nrr Hovedet og Halsen var
udmrrket udfsrt. Den Mangel hidrorte fra at den under
Optagningen, hvortil medgik 3 Minutter, havde vrret
beskieftiget med at fortrere noget foran det liggende
Foder. Ligeledes er Seinen hvor den er afbildet, kun etr
jevn Flade, Strommen af Fladen kan ikke giengives.
En af Frankrigs beromteste Laerde Hr. Arago, har i Vi-

denskabs Academiet, i sin Tale og Forklaring over den-
ne Opfindelse tilfoiet, at han vilde indgaa med et Andra-
gende til Regieringen, at denne skLrlle belonne Opfinde-
ren og Bladene tilfoje - at Frankrig derefter rdelmodi-
gen skulle sjenke hele Verden denne Opdagelse, der vil
bidrage saa meget til Kunstnernes og Videnskabens
Fremme. Efter det jeg har hort, skLrlle Belonningen be-
staae i 200.000 Frank,

Herr. Etatsraad, Sluttende disse Linier med Gientagelse
af min Tak for Deres godhed, og min hierteligste Hilsen
til Dem og Deres erede Familie forbliver jeg med Ho-
iagtelse.

Deres forbindtligste.
C.F. Christensen.
Den 15. Marts 1839.

Christensens Brev om Daguerres Opdagelse tilbagesendes
herved med megen Tak for Laanet.
,'Erb. H.C. Orsted.
Den 15. Marts 1839. o
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Genindvielse af 'Norsk museum for fotografi -
Preus Fotomuseum' i Horten

Lardagden26. maj klokken 14:00 vil v€re en stor dag
for norsk fotohistorie. Pi denne dag genindvies Norsk
museum for fotografi - Preus fotomuseum' i Horten.
Man vil da kunne opleve en af Europas stsrste og fineste
samlinger af fotografika. Museets fsrste leder, @ivind
Storm Bjerke, vil kunne se tilbage pi en lang og til tider
pinefuld proces fra den 27. maj 1994, hvor Det norske
Storting besluttede at ksbe Leif Preus' private samling af
fotografika for den nette sum af 46 millioner norske
kroner - en vurderingssum som var godkendt afengelske
eksperter. Stortingets begrundelse for kobet var at
musseet skulle reprrsentere:

"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
samlingen er statens ejendom, og driftmidleme irligt
bliver tilfsrt via statsbudgettet og styret af
kulturministeriet

Museet
Biblioteket indeholder litteratur pi ca. 25 forskellige
sprog udgivet i en periode pi 500 6r. Bogerne omfatter
fotografiets forhistorie og historie, fotografiske
teknikker, kamerahistorie, fotografi som kunst og
dokumentation, samt alle typer fotografisk virksomhed
med tilgrrensende omrider. Ca.20.000 boger er
registreret, hovedsagelig fra Naraths arkiv' som i
fordums tid blev indksbt af Leif Preus, herunder
tidsskrifter, kataloger og 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).
Tidsskrifterne i basen: Norsk samkatalog for periodika
(Samper).

Ekskursion
Det var meningen at Dansk Fotohistorisk Selskab ville
have arrangeret en ekskursion til nyindvielsen af museet
den 26. maj, men desvrerre er rejseomkostningerne i en
stsrrelsesorden, si bestyrelsen ikke sksnner, at det er
muligt at fi tilstrrekkelig tilslutning. Da vi imidlertid er

indbudt til ibningen stir det enhver frit for at
efterkomme denne indbydelse for egen regning. Mange
vil nok foretrekke at besoge museet i forbindelse med
en ferierejse til det sksnne Norge. Dansk Fotohistorisk
Selskab vil naturligvis fremsende eller overbringe vor
gratulation pA den store dug. Redaktionen brirrger
hermed relevante adresser, telefon og E-mailadresser for
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.m useum.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
3304 2590.
Hotell Horten Brygge, Strandpromenaden 2, Horten,
tlf.: 0047 3302 0420.
(www.hotel-horten-brygge.som).
Horten & Borre turistinformation:
www.borre.kommune.no/turistkontoret/. o

Et dyrt men Jlot museum stdr klar til
indvielse.
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NS41.1fiLERT}XTLET$?
Bevaring af fotografika:

Det udskiftelige obiektiv
Svend Frederil<sen

Objektivets opbygning
Lad os lige se n&rmere pi den mekaniske opbygning
inden vi begynder at skille objektivet ad. Der er tre

hoveddele:

1. Den faste del, som kobles til apparatet via et

standardgevind eller en bajonetkobling. I denne del

finder man ogsi de mekaniske dele, som er nodvendige
for at kontrollere blrendens stil l ing.

2. En fokuseringsdel, som er forbundet med den faste

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

gevind med lil le stigning; den er sirnpelthen skruet ind i

den faste del uden at v&re skruet fast. Ved
yderstill ingerne er der et mekanisk stop.

3. Et linsesystem i en snekke, som sidder inde i

fokuseringsdelen. Nir afstandsringen drejes, bevrger
hele systemet sig frem eller tilbage. Bevegelsen er

typisk pi 6-8 millimeter pi et standardobjektiv med ett

brendvidde pi 50mm. En tele har en storre bevegelse
og en vidvinkel en mindre. Snekken har en flerlobet

skruegang (flerlobet for at opni en stor stigning), sorn

overfsrer drejningen pi afstandsringen (den halve til

hele omgang) til linsesystemets vandrette bevegelse pi

ca.8mm. En eller to skinner i den faste del styrer
linsesystemet, si det ikke drejer rundt under fokuserirr-
gen. Midt i systemet sidder blrendelamellerne.

Ovenstiende beskriver den typiske opbygning, men der

er en del varianter, si begynd nled at studere det

aktuelle objektiv inden du skiller det ad. Prsv at finde
ud af dets opbygning og virkemAde.

Minolta Auto Rokkor l:1,4 f:58 mm

Fokuseringen Jeg vil nu trin for trin gennemgi adskillelsen af et rldre

Det er meget almindeligt, at fokuseringen gir trng! pit Minolta standardobjektiv, som er et typisk eksempel pi

grund af indtsrret smsremiddel eller det foles skurrende. det udskiftelige objektiv fra spejlreflekskameraets

Det er rrgerligt, for der er da ikke noget si lekkert som gennembrud til starten pi 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

igen! objektivets lengde ved de to stop (korteste fokusafstand
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Det udskiftelige objektiv
Et objektiv er mere robust end man skulle tro, si der er

sjaldent grund til "service-eftersyn".
En adskillelse kan endda i sig selv v&re en alvorlig

trussel mod objektivets stand og overlevelse. Men hvis

der er noget i vejen med objektivet, bsr det ordnes. Det

gelder for alle fotografika, at selv uskyldige

smidefekter kan starte en deroute. Brerer man sig rigtigt

ad, behover tiltrangt service ikke at srette uonskede

spor.

Typiske skavanker
Linserne
Der kan v&re stov, snavs, fedtpletter, mug eller et grit

slor pn de linseflader, der ikke er umiddelbart

tilgrengelige. Et objektiv skal helst have rene

linseflader. Det ser bedst ud, men enkelte stsvkorn eller

pletter har dog ikke nogen negativ indvirkning pi

billedet. Det har medfsdte bobler i glasset heller ikke.

Betragt det som ekstra sprndende at eje et objektiv med

bobler! Derimod er ridser efter overdreven pudsning,

"glaspest" og begyndende separerirrg af kittede linser en

nesten sikker dodsdom.

Blrenden
De fleste samlere er stsdt pi objektiver, som er

uanvendelige, fordi bhnden ikke springer pi plads ved

eksponeringen. Det skyldes nesten altid olie ogleller

snavs pi lamellerne. I mange tilfrelde er det en ret enkel

sag at aflrjrelpe den skavank. Der kan forekomme rust,

men giv ikke op af den grund; det kan ofte afhjrelpes,

hvis der gribes ind i tide. Lamellerne er meget tynde, siL

der kan der kan godt opsti huller, hvis rusten sidder

|rnse.



Minolta Auto Rokkor I: l.1 l:58 mm.

De tre hoveddele

Denfaste del med bkendemekanik og bajonet. Det tilte
skjold sidder omkring den bageste linsegruppe.

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

Snekken med bkznde, de to linsegrupper, navneringen
ogfilteningen.

Detfine gevind skrues sammen til det noterede mdl
(22,6s).

Gummivcerktoi.
53
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samt uendeligt). Med en god skydelrere kan man fi et
pilideligt mil. Pi en elektronisk skydelrre endda med
to decimaler. Det er en stor hjrlp senere, nir delene
skal samles igen.
Navneringen skrues af. Brug et gummiverktoj; find en
gummipakning eller lign. med den rette diameter. Det er
en billig, skinsom og effektiv metode, si du bsr samle
pi runde ting af gummi ialle mulige diametre.
Forreste linsegruppe skrues ud som en enhed (tre
linser). Med lidt held kan man fi hele linsegruppen ud
ved igen at bruge et passende gummivrerktoj. Der er dog
trrengsel mellem de tynde gevindringe pi Minoltas
objektiver, si det kan blive nodvendigt at fremstille et
specialvrerktoj, som passer i den rigtige krrv; det er den
midterste, og vrerktojet skal sprrrde over 46,6mm.

dern det tynde, sorte, ringformede skjold, som ligger
uden om den bageste linsegruppe. Det sidder fast med
tre skruer. Derefter skrues den bageste linsegruppe ud
pi samme mALde som den forreste (som en samlet
enhed). Den har ligeledes tre linser.
Nu kan man rense linseflader efter behov. Der er
sjeldent brug for at skille linsegrupperne ad, 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 systemet stovfrit under processen. Man
kan nemt ende med flere stovkorn, end der var fra
starten !

Blrenden
Man kan ogsi skylle blrendelamellerne rene uden

yderligere adskillelse lige bortset fra, at det kan v&re en
fordel at skrue bajonetkoblingen af(fire skruer).
Brug lightervrske til at rense med, giv lamellerne lidt

gymnastik under rensningen og blres dem forsigtigt
tsrre.

Fokuseringsdelen
Pi den indvendige side af filterringen sidder en lil le
lSseskrue. Fjern den og skru filterringen af.
Afstandsringen (den ring, som har afstandene
indgraveret), sidder fast rned tre skruer i bunden i det
smalle rum mellem afstandsringen og snekken. Nir de
er skruet ud kan afstandsringen fiernes. Advarsel: Det er
afstandsringen, som indeholder det mekaniske stop ved
nrerfokus og uendeligt. Nir den er fiernet, kan
fokusringen drejes ud over nrrfokus og bringes derved
ud af indgreb.
Det er pi dette tidspunkt muligt at supplere med lidt

teflonfedt i snekke og gevind, og samle objektivet igen.
Den mekaniske opbygning er af hai kvalitet hos
Minolta. Fokuseringsdelen er udfort i messing, de to
andre dele, som den er i indgreb med, er af aluminium.
Det er en holdbar kombination. som ikke forA'rsager
rivning. Rivning forekommer n6r to dele med samme
h6rdhed slides mod hinanden, og det ses ofte hos selv

hojt estimerede mrerker (Nikon f.eks.!). Er der slitage,
gsr man klogt i at skille fokuseringsdelen helt ad, rense
den grundigt og smore med nyt, rent teflonfedt:
Drej fokusringen mod uret indtil styreskinnen 96r ud af
indgreb. Drej snekken med uret indtil den er los, men
husk forinden at gare folgende notater:
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 mrerker til 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
vrere lige meget; si mA du eksperimentere dig frem, n6r
du samler delene.

Objektivet samles
Nir alle dele er renset og smurt, skal dine notater og
din tilmodighed st6 deres prove. Begynd med at skrue
det fine gevind sammen til det rnil, som du har noteret.
Det skal langt ind; kun et enkelt gevind er udenfor. Si
skal snekken i indgreb pi det rigtige sted. Der er 14
(fiorten!) skruegange, som skal i indgreb pi samrne tid.
Vrr tilmodig og forsigtig; der mi ikke pA nogen rnide
bruges magt. De to dele skal holdes parallelt. Fol dig
forsigtigt frem, idet du drejer lidt kontra, indtil du
merker indgrebet. SA forsigtigt fremad (mod uret).
Snekken skal omgiende og uden rnodstand glide ind pA
plads; ellers mi du starte forfra.
Nir snekken drejes videre skal den mode sit styr og gi i
indgreb hermed. Der skal mAske lirkes lidt rned det fine
gevind indtil snekken glider pi plads i styret. Du vil
omgiende opdage, hvis du er startet rned det forkerle
indgreb. Si rammer du helt ved siden af styret og mA
starte forfra.
Bajonetfatningen settes pn plads igen; ble nde-

mekanikken skal bringes i indgreb to steder under
monteringen. Monter afstandsringen; hvis du har samlet
delene korrekt, passer ringens glafte huller rned
gevindhullerne nedenunder. Der er ingerr
justeringsmuligheder pi Minoltas objektiv. PA mange
andre objektiver er der netop pi dette sted mulighed for
at kal ibrere afstandsskalaen.
Hvis du ikke finder gevindet pi det rigtige sted, er

delene samlet forkert, og der er kun en losning: Start
forfra!
Resten er nemt. Skru filterring og linsegrupper pi

plads, derefter navneringen og det li l le skjold i
bajonetkoblingen. Kontroller objektivets lrengde ved
uendeligt og nrerfokus: Det passer! o
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Sretternissen pi spil!
'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 manglende her:

Dobbelt fornojelse
Der er altsi udsigt til et Retina "outfit" til smi penge og

nogle fornojelige stunder i tilgift. Risikoen ved at
springe ud i et sidant projekt er meget lille. Det er
meget sjeldent, at man mA opgive et apparat. Er man si
heldig at finde to eksemplarer af en kameramodel, er der
en god mulighed for at kombinere dem til et perfekt
apparut, selv om de hver isrer har svrere skader. Enkelte
reservedele kan endda skaffes fra apparater af et helt
andet fabrikat. Det skal gores med finfslelse, men kan
sagtens give et fuldt tilfredsstillende resultat. For nogle
samlere vil en sAdan transplantation dog virke meget
kolnende pA interessen, si der skal vrere fuld ibenhed
om sagen.

Velkendt mekanik
Compurlukkeren virker bekendt, hvis man har en vis
erfaring indenfor sogerkameraer. Der er dog her to
lukkerbladsringe, som pA sin vis modarbejder hinanden.
BAde lukkerblade og bhnde skulle renses pi dette
apparat. Det er altid et tAlmodighedsarbejde at fh
blendelameller og lukkerblade pi plads igen efter
rensning, men det er ikke vanskeligere pi denne

specielle udgave af Synchro Compur end pi simplere
versioner.
Som pi alle lukkere i denne familie, sidder der 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 kraftigste af ledrene med en sytrid, indtil
man kan mrerke, at delene gir "i bund" og de tre skruer
kan bringes pi plads. Det er klogt at kontrollere, at alle
f,edre sidder rigtigt, for ingen kan undveres! Til sidst
gennemproves lukkeren 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 fornojelse at 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 hinanden med
seks pinolskruer. o

Danske stereoskopbilleder pA CD

Nu er CD-versionen af 'Registrant over
Danske Stereoskopbilleder' ved at vere parat
til udsendelse. (Se beskrivelsen i Objektiv
m.91, side 50). Hvis du IKKE allerede har
meldt din interesse, bedes du sende navn,
adresse og evt. e-mail til:
Peter Randlov
Klosterbakken 40,
3500 Vrerlsse

Efterlysning:
Niels-Ove Rolighed soger oplysninger om en
anden kvindelig fotograf, Kirstine Lund (1852-
1948) fra Hjorring. Alle oplysninger har interesse.
Kontakt venligt: NOR, tlf.: 9689 0666. Ny adresse:
P. Munksvej 81,9300 Srby.

Soges:
Leica-apparat 1f eller lc.
Freddy Axman tlf .: 4826 9942.

Priskurant for 6000 kameraer!
McKeown's price guide 20001-2002 er
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 97 22 5322. Danmarks Fotomuseum.
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GH}XT & NAT?
Msdereferat:

Torsdag 16. November
Jan Fleinert medbragte stsrstedelen af 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 kinoaften afsluttedes med'skrotsalg'.

Jan Fleinert & samling.

Torsdag 7. December
Arets julemsde samlede nesten 80 medlemmer omkring
det det ffldte bord med formidlingssalgsvarer. Det var
tydeligt at kobelysten var stor - hvilket lettede arbejdet
for auktionarius ATM og SH. Priserne var meget
svingende, men de bedre effekter havde ingen 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 Agfa-
Gevaret mand gennem 37 hr, at fortrelle om sine
oplevelser og liv med firmaet 'op & ned' ture. Det blev
en gevaldig historie fortalt med indlevelse, lune og viden
om emnet. Hans Bonnesens beskrivelse af en rejse til
DDR var bide interessant, skremmende uhyggelig - et
godt eksempel pi menneskelig dirskab. 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
sluttede med en ordentlig gang 'skrot' som de 72
fremmsdte nsd i fulde drae.

Sendag 21. Januar. (Sonderborg)
'Studie 66' i Sonderborg, hvis indehaver Alfred Kdpke
havde inviteret medlemmer af DFS til hyggelig
sammenkomst. Jan Klinksgaard bsd de 29 fremmadte
velkommen til dagens alrangement, som ikke blot var
det srdvanlige loppemarked og'skrotsalg'.

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
refereret med humor. Egne bryllupsoptagelser optaget pi
egnens lokaliteter blev forevist. I en pause blev der
serveret kaffe med hindgjort bag af Jan Klinksgaard
det rene guf'!

Erwin Meyer havde medtaget mange interessante
fotoeffekter hidhorende fra det forhenverende Stasi-
politi i DDR. En imponerende og flot udstilling af
fotografika var opstillet af Jan - pi billedet man ser
herlighederne. Efter 5/6 timer begyndte snakken at ebbe
ud - en veltilrettelagt sammenkomst gik mod lukketid
med hibet om en snarlig gentagelse. J .K .

Er par'sultite' herrer.

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

Jan Klint<sgaard's flotte udstilling.
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Lerdag-sendag 10.-1 1. Februar @ingkobing)
Seminar i kamerareparation
Efter at Svend Frederiksen har henrykket de
ksbenhavnske medlemmer med sin ekspertise indenfor
reparation af cldre kameraer, lykkedes det at fi ham
hele vejen over til Vestjylland. Der tilmeldte sig 6
medlemmer med vidt forskellige forudsetninger som
'fotomekanikere'. Kurset blev aflroldt pi Fjordvang
Ungdomsskole i vinterferien, hvor vi ogsa kunne
overnatte. Det begyndtelardagkl. 13:00, og der gik ikke
lang tid fsr snakken gik om prontor-, compur- og andre
centrallukkere. De smi varktojskasser,kom frem pi
bordet, hvorefter vi gik i gang med at adskille de
medbragte apparater. Det hjalp med en rensning af
mekanikken, og her kunne Sven Dahl vise hvad hans
medbragte ultralydrenser kunne udrette. Svend
Frederiksen hjalp til nAr vi lsb ind i problemer. Efter et
besog pi Ringkobings Kina.restaurant blev det sent
inden vi kom i seng.
Om sondagen blev vi undervist i spaltelukkere og fik
demonstreret Svends medbragte apparat til kontrol af
lukkertider og fokusering. De fleste niede at fe
renoveret 2-3 apparater og alle blev en del erfaring
rigere - det gialdt vist ogsi instruktsren. Mit eget
Retinette stod ikke til at redde, hvorimod en Pontiac
med spidsfindig fransk mekanik igen blev som ny. Tak
til Svend Frederiksen. K.J.

Torsdag 15. Februar
Sasonens filmaften blev afuiklet med den stsrste
ekspertise ved podiet. Ole Schelde fik straks ordet -
hermed var ibnet for'Mit livs erindringer' - til glede for
de nesten 70 fremmsdte. Ole's store erfaring som
skolelerer fornegter sig ikke - det fik tilhsrende glede
af. H.C. Andersen-filmen er stadig dukfrisk og sevardig.
Hagen Hasselbalch's 'Mennesker i Ksbenhavn' er fra
uhyggelig fantasi blevet bilhelvedets virkelighed. Hvem
der ikke var til stede gik glip af meget. Tak til Ole og
dem der slrebte. Som altid - 'skrot'for alle pengene.

Torudag 15. Marts
Hvis man ikke forstod et 'klap' si var det ikke Svend
Frederiksens skyld, men derimod de snsrklede
kamerakonstruktsreres iboende drsm om at fremstille
den ultimative klap-mekanisme. " Intet er let og ligetil"
var foredragsholderens faglige bud, og heri kan han
sikkert have ret. Der blev vendt og drejet, beskrevet og
beskuet - si selv den stsrste 'tibe' folte, at kunne gi pi
vandet. Et interessant uopdyrket omride blev klarlagt i
al sin enkelthed -,nu er det bare at komme i gang - hvem
har ikke et klap-kamera? Med hibet om at en del af de
godt 50 tilstedeverende forstod et'klap' siger vi tak til
Svend, hvis tanker der altid er plads til i vort tidsskrift.
Efter det afsluttende KLAP var der'skrot'til alle! o

Lukl<ertiden pd Sven Dahls Minolta lantrolleres af
Svend Frederiksen pd sit mdleapparat.

tr'otografisk'samlarmarknad' i
Olofstriim

Sondag den 9. september i Folkets
Hus (bibliotek og hotel) O Storgatan
24. Olofstriim. KI: 8:00-15:00.

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.

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 indmeldelsen er sket kort tid efter. F.B.

Samling af lukleren krever stor koncentation.
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Fotoudstillinger
pi Danmarks Fotomuseum

6. april - 22. april:
".trets Pressefoto".

De bedste billeder fra danske
pressefotografer.

26. april - lT.juni:
"Hflnd om livet ".

Fotograf Tove Pedersen udstiller
billeder af udvalgte personlig-
heder og deres henders udtryk.

23.juni - 16. september:
"Kvinden i fokus - dengang".

Fotografier fra Danmarks
Fotomuseums billedarkiv.

19. september - 4. november:
"Born bag billeder ll".

Bsrnehaveborn viser deres
billeder taget med
engangskameraer.

10. november - l3.januar 2002:
"Den Nationale".

De bedste fotogratier fra
fotoklubber ti lknyttet Selskabet

for Dansk Fotografi.
(orbe hold for endr i nger)

Abni ngstider pd fotomuseet :
Tirsdag - sondag kl. l2-16.30.

l ju l i  hver  dag k l .  I  l -16.30.

Efterlysning!
Visit- og kabinets billeder optaget af de to
kvindelige fotografer Julie Laurberg (1856-1925)
og Franziska Gad (1873-1921) soges. Desuden
enhver oplysning om deres fotografiske
virksomhed . Tlf .: 4919 2299.

PS: EKSTRA ANVISNINGSSALG i
OKTOBER UAXNN I KOBENHAVI{.
Annonceres i Obiektivs september-nummer!

Nye medlemmer:

Peer Steen Gem
Hedelyparken 15. St.tv.,
2670 Greve.

Vilhelm Leest
Mollevej 10,
6230 Rsdekro.

H. Megelberg Nielsen
Strandbjerg l.D.'
2960 Rungsted Kyst.

Bjorn Sorensen
Mollegade 5,
6310 Broager.

Torben Solgaerd
Tulinsgede 12'
1618 Ksbenhavn IC

Svane Mediaconsult
Esthersvej 12,
29il) Hellerup.

Benny Ren6 Kornvrl
Akacievej 19'
2791 Drrgor.

Konstmuseet i Ysted
S:t Knuds torg
271 80 Ystad.

Maria Holm
Helgesvej 13,
3080 Tikob.

Erik Rasmussen
Granbakken 17,
75fi) Holstebro.

Kurt Nissen
Vesterksb 5, l.tv.
2640 Hedehusene.

SP Foto
Sallingvej 24,
2720 Vanlsse.

Lars Havn Eriksen
TArsvej 64{6,
4912 Hrrpelunde.

Morten Olesen
Glentevej 69. st tv.'
501X) Odense C.

Jesper Grevsen
Odensegade 23.4.tv.,
2llD Ksbenhavn O.

Marguerite Engberg
HvidegArdsparken 39,
28fi) Lungby.

Franz Henriksen
Hovedstensvej lE.Il.th.
2650 Hvidovre.

Lers Schwander
Fotogrefisk Center
Andreas Bjornsgade 19,
1428 Kobcnhavn lC

Erik Cleusen
Platanhusene 18,
2690 Karlslunde.

Astrid M. Meinild
Kystvejen 41, kl.
801X) Arhus C.

Jens Chr. Stoltz
Strandvejen 209'
29$ Hellerup.

Peter D. Gurkasch
c/o Erwin L. Meyer
Gildegade 18' st.
621X) AbenrA.

Inge Aasmul
Kirkevej 6,
2630 Ttstrup.

John C. Mikkelsen
Kystvejen 42,
5466 Asperup.

Anders NygArd
Torvegade 56. IlI.th.
14fl) Ksbenhavn IC

Velkommen!

Fremover skal al henvendelse vedrorende ANVISNINGSSALG ske til
Leif Germann Jensen, Gl. Kongevei 172 C. flo 1850 Frederiksberg C.

Telf: 3321 4367. Helst mellem 10:00-11:00.
E-mail : leif-gi @vip.cybercity.dk
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Hans-Dieter Abring in memorian

Sven-Olov Sundin - Fotomttseet i Osby

En af europas stsrste kamerasamleren, fodt i 1934,
er dsd efter kort tids sygdom. Mindet om den
kyndige og fremsynede kameraentusiast vil dog
besti i hans 5 boger'Von Daguerre bis heute'. Det
havde bnge vrret min hensigt at besoge Abrings
kamera-museum i'prrestegirden' ved borgruinerne
afBurg Horst udenfor byen Essen.

I forbindelse med photokina i 1996 kontaktede jeg
H.D.A. for at sporge om et besog var belejligt. Via
telefon og fax fik min samlerkollega, Ove
Karlsson, Grythl'ttan og jeg en grundig
rejsebeskrivelse - og si var vi pi vej!. PA den

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
samlingen er opstillet. Det blev til mange timers
selskab med den kyndige cicerone, som gestfrit
fremviste sin enorme sarnling. Her stod bare det
hele. Det klassiske'ballonkamera', pistolkameraer,
et komplet daguenetypiudstyr, det originale
hindtaskekamera - tilhsrt mesterspionen Mata-
Hari. Verdens hurtigste kamera 'Sigriste' fra 1888 -

lukkertid l/10.000 sekund! Mere end 5.000
apparater mitte ses inden rejsen gik hjemad.

Vi fik ogsi en rundgang i ruinerne af den gamle
borg fra 90O-tallet med underjordiske hemmelige
flugtveje og en sprendende fortidshistorie. Den
venlige fremsynede mand vil blive savnet. o

Sven-Olov Sundin og Hans-Dieter Abring
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Det For-idabte Setskabs 2S-frrs fest!

Tiden var kommet til aftenens hovedattraktion: et
lyddiashow. DFS-kavalkade 1915-2000, produceret af
Egon Andersen og Ove Lyngsie, medlemmer af den
over 100-irige ksbenhavnske fotoklub KFAK. I mere
end l5 minutter genlod salen af munter latter og
klapsalver - de 'afslsrende', skremtsomme og gemytlige
billeder gled over skrrmen - ledsaget af forne tiders
revueviser, som med stor prrecision fulgte sekvenserne.

KODAK havde sponcoreret aftenens lotteri med man-
gefine gaver.

Da Dansk Fotohistorisk Selskabs stifter, Torben Lind og Begejstringen ville ikke tage ende. Den neste sang blev
frue mitte melde afbud pi grund af sygdom, faldt det i afviklet med srdvanlig dansk sangentusiasme - ordene
Andreas Trier Morchs lod at holde festtalen. Med stor var dog muntre. Formanden Svenn Hugo fik derefter
selvironi berettede Andreas om lystige episoder fra de ordet og bad Flemming Berendt modtage Dansk
sidste 25 ir, suppleret med h6bet om fremgang og Fotohistorisk Selskabets erestitel for sin indsats som
succes for Dansk Fotohistorisk Selskab i 6rene redaktsr i snart et kvart irhundrede. Flemming takkede
fremover. Aftenens neste taler var Ole Schelde, som i og kvitterede med at pipege, at uden de mange aktive
korte vendinger hyldede vort selskabs skiftende medlemmers medvirken havde det vreret en urnulig
besfyrelser og dets arbejde, herunder i serlig grad opgave. Herefter blev desserten serveret.
Objektivs temanumre og lodige artikler, som havde
skabt stor respekt om vort arbejde for dansk fotohistorie. Efter en velfortjent hvilepause blev kaffen skrenket op -

nu skulle de mange lotterigevinster trekkes. Conni og
Hovedretten blev serveret, kvikt og behrndigt, rodvin largen Gregersen forestod det erefulde hverv pi bedste
skrnket i glassene, snart mrrkede man den muntre man6r. Nummer efter nummer blev ribt op, hvorefter de
stemning brede sig i forsamlingen - si hvorfor ikke heldige kunne afhente gevinsten. Sidst, men ikke
afsynge aftenens forste sang. Nrste taler var Alex mindst, blev der afuiklet et flot beneficesalg, hvor de
Steinbach fra Fotomuseet iNykobing F. Det li l le indslag enkelte medlemmerne, som en anden krosus, lod
var en oplesning af Flemming Berendts svarbrev pi pengene flyve gennem luften - lotterisalget gav kr.
Alex's anmodning om medlemskab - hvor tiltaleformen 1.427,- og beneficesalget kr. 9.200,- i overskud! En
DE, DERES og DEM vakte megen moro. Der blev strilende aften var ved at gi pi hreld. Bestyrelsen og
skilet flittigt og atter blev glassene foldt. Endnu et par festudvalget ved Leif Germann Jensen m.fl. skal have
sm6taler, af Tune Laug og Peter Stargaard blev afoiklet. tak for et veltilrettelagt og strilende 25-5rs jubileum! o

6l

*

Flemming Berendt

Den 2. december msdte 79 festkladte og
forventningsfulde medlemmer op i foyeren til restaurant
San Marino for at fejre vort 25-hrs jubile um.
Efterh6nden som gesterne ankom blev de forsynet med
en drink, hvorefter Jorgen Gregersen med sin medfsdte
salgsteknik faldbod et arrangeret lotteri, som senere pi
aftenen skulle udtrrekkes til fordel for DFS. En stribe af
flotte gevinster bl.a. fra KODAK og KAFI samt
indksbte fotohistoriske boger var gevinsterne. Den
livlige gensynsglede fortsatte indtil formanden, Svenn
Hugo, med fuldig rast bsd velkommen og orienterede
om aftenens program. Derefter blev doren Sbnet til det
store festlokale, hvor bordene stod klar med forste ret.
Hvidvinen blev skenket og forsamlingen kunne indlede
aftenens menu.



Fra hojden byder Svenn Hugo velkommen - til de mange fonenfitingsfalde jub ileumsgester -

med de storcteforventninger - til de veldekkede borde -

hvor man sad, ndr man sad -
til skdl og begerklang -

og ritus -blev lalerne hort med andagt -



KFAK blev hsrt - og forestillingen kunne begtnde _

'skrot' & 'skral'- blev vundet of monge -

en efter en J'ik overrakt gevinster :

hyldningenJik dog ende - da reduktsren fik sin ere!
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Formand:
Svenn Hugo
Orebyvej 27,
4990 Sakskobing.
Tlf: 5470 5595
vildmanden@email.dk

Nestformand:
Gunni Jorgensen
Dddyrvej 23, Ejby
4623 Lille Skensved.
Tlf. og fax: 56820491
gunnij(@get2net.dk

Redaktsr:
Flemming Berendt
Postboks 49
TeglgArdsvej 308.
3050 Humlebek.
Tlf. og fax: 4919 2299
df's@post.tele.dk

BESTYRELSEN - ADRESSER - M.M.

Kasserer:
Svend Erik Jeppesen
Arnakvej 74,
8270 Hojbjerg.
Tlf.:8627 2124
l-se j eppesen@stofanet. dk
Giro konto nr. | 50 64 47
Kontingent kr. 300,-

Bestyrelsesmedlem:
Niels Resdahl Jensen
Ryg6rds 4'116 33,A,
2900 Hellerup.
Tlf. og fax: 39620962

Anvisningssalgsleder:
Leif Germann Jensen
Gl. Kongevej l12c.ll,
1850 Frederiksberg C
Tlf.: 3321 4367 (helst l0-l I )
leif-gi@cybercity.dk

Jyllands/afdeling:
Kjeld Jensen
Hobrovej 19. Hvingel
6950 Ringkobing.
T l f . : 9 7 3 3  5 8 1 6
kjeld5@worldl ine.dk

Msder: Kobenhavn:
September - april
3. torsdag i mdneden kl. 19.30
Osterbro Medborgerhus
Arhusgade 103,
2100 Kobenhavn O.
T l f :3538 1294

Msder: Jyl land:
Oktober og ianuar/februar
Skiftende steder:
2001 i  Arhus

,'[resmedlemmer: Sigfred Lsvstad - John Philipp - Kurt Petersen - Flemming Berendt

Redaktion
Ob.iektiv udsendes i april, september og december. Gamle numre kan kobes.

Ca. hvert andet er udsendes en opdateret medlemsliste.
Indholdsfortegnelse over alle numre afObjektiv kan rekvireres.

Henvendelse: Flemming Berendt.
internet & E-post:n no''X",ffiil[:iii:; I'o'o

Webmaster
Peter Haagen

Ilf.: 8669-6057
haagen@post6.tele.dk

Okonomi & adresserendring:
Kontingent: kr. 300,-. (Medlemsperiode: l. Januar ti l  3l. december).

Girokort udsendes med decembemummeret af Objektiv.
Kontingentet skal vere betalt senest l. Februar. DFS's gironum mer | 50 64 47

Henvendelse: Svend Erik Jeppesen.

Anvisningssalg & loppemarked:
Medlemskab af DFS er obligatorisk for at kunne deltage i kob og salg. Selger og ksber betaler hver 12.5%o i saler til DFS.

Skriftligt bud fremsendes til anvisningssalgslederen. Anvisningssalg aflroldes normalt pi generalforsamlingen i april, i
oktober i Jylland og decembermsdet i Ksbenhavn. Skiftlig tilmelding af fotografika senest l. marts, 10. august og l.

november. Derudover afholdes loppemarked ijanuar/februar, april, september og oktober.
Henvendelse: Leif Germann Jensen.

Folgende har bidraget med materiale eller andet:
Danmarks Fotomuseum - C. Cuculiza - Ida Haugsted - John Jensen - Carl-Hermann Hansen

Indsendt materiale er underlagt bladets almindelige layout.
ISBN 0I07{329 Denmark

Alle rettigheder forbeholdes. Mekanisk, fotografisk eller anden gengivelse afskriftet samt dele derafer KUN tilladt efter skriftlie tilladelse
fra Dansk Fotohistorisk Setskab.

No part of this publication may be reproduced in any form without permission in writing from the Copyright holder.
Copyright Dansk Fotohistorisk Selskab @. All right reserved under intemational Copyright Convention

Tryk PE Offset, Tomrervej 9,6800 Varde.
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