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'Atelier & morkekammer'
Fotografens brug af kemi og teknik gennemtiderne
Flemming Berendl

5. del
Og vort politi
knn medfotografi
sldfast, hvad i stadender hendte,
et billedarkiv
afforbrydernes liv
er vel ogsdhvad vi nu kun vente!
Oversataf Fl. Anholm.

Politifotografiet
Politifotograferingblev en af de nye muligheder
lovens udsvere tog i anvendelse for at
konstatereom en mistrenkeligperson var identisk
med en af dets gamle bekendte.De arresteredeblev
fotograferetbide for og efter udstiet straf - hvilket
qu'i,'
li',llliinc....ondirait
.,;,1\t*i:;,1,t*:.j;.lli.iil;*i,lffi
- Ah....Clarisse....sedog den
store maskine, det ser ud sonr
om der er nogen som ser pa
os/....

Fotografi & kriminalitet
for
I midten af 1850'erne,hvor kollodiumprocessen
alvor havde overtaget fotografiens fsrste famlende
og besverlige arbejdsmetoderbegyndtebrugen af
den fotografiske teknik i samfundets tjeneste. I
fsrste rrekke indenfor industri, videnskab,kunst, og
kampen mod kriminalitet. England, Amerika,
Frankrig, Tyskland og Rusland var blandt de fsrste
som fik etableret atelier og morkekamre indenfor
politietaten. Scotland Yard i London var forende pi
omridet, hvor de fototekniske muligheder blev
indksbt og bragt i anvendelse.Under titlen'Esquire
of PhotogenicCelebrity'blev der i Englandskrevet
en hymne til Louis Daguerre under navnet
'Phseton'. Visen havde fire vers hvoraf de to sidste
gengivesher:
Specialkonstrueret kameru,stuliv og stol
som har tilhort Arhus ytliti ontkring
1904. Samling: Krinrinulntuseet i
Kobenhavn.Foto: Poul Perclersen.

O, Mr. Daguerre!
De grafiske fag
fornemmer i dag,
at der er lidt lusket ved sagen,
for hvis solen skol med,
bli'r der n@ppeet sted
hvor den ikke skal ha' del i kngen.
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Arbejdsmand Andreas Andersen ogsd
tyveri og betegnes som
tiltalt fo,
almindelig og sund.

ArbejdsmandSaren Peder Sorensentiltalt
adskillige gange Jbr tlneri. Bliver ellers
betegnetsom sterk og sund.

blev til det bersmte 'forbryder-album'.Billeder af
efterlyste personer blev straks mangfoldiggjort.
udsendt med stikbreve til de steder hvor man
forventede at forbryderen ferdedes. Politifolkene Danmark
studeredenoje billederne,og gud nide den stakkel I Danmark blev politifotografering taget i brug fra
som viste sig indenfor deres synskreds- han ville
begyndelsenaf I 860'eme.FranskmandenAlphonse
snart vere bag lis og sl6. Dette var i hvert fald
Bertillon (1853-1914) havde udarbejdet et
'albummets'
meningen med
oprettelse dog blev identifikationssystemsom blev udbredt i det meste
man ofte skuffet.De professionellevar hurtigetil at af Europa. Ksbenhavns opdagelsespoliti tog
'rendre' udseende,hvorefter de ofte efter
systemeti anvendelsei marts 1900.Det byggedepi
blot 6
m&nedervar ukendelige.Imidlertid fastholdt man. antropometriske milinger: favnvidde, sidehojde,
med god grund'albummet',som pi lang sigt fik stor hovedlengde- og bredde, hngden af venstre fod
m.m. samt et dobbeltfotografi en face og profil - alt
betydning.
I begyndelsen fotograferede man kun en face. indfart i delikventens sagsmappe.I 1904 indfsrtes
Herved opniedes kun en kunstnerisklighed af den det engelsek Edward Rchard Henrys system til
ojeblikkelige sindsstemning - hvorimod et klassificeringaf fi ngeraftryk'.
profilbillede
havde
en
lrngerevarende
genkendelsesvrerdi. Serlig en detalje som
delikventens ore skulle vise sig at have stor
betydning. Portretoptagelserne blev derefter
foretaget ved at fastskrue sivel stol som apparattil
gulvet. I England valgte man kun at optage6n plade
- det dobbeltebillede fis ved at anbringe et spejl pi
forbryderensskulder. Da henders form og storrelse
ofte kan vrere karakteristiske, lader man personen
lregge hrendernefladt pi brystet under optagelsen.
Arbejdet i politiet msrkekammer var let og
ukompliceret. Man tilstrrebte blot storst mulige AlphonseBertillon.
lighed, en minutiss skarphed og absolut ingen
' Obiektiunr. 54,s.1-9.
retouce!
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Forbryderen er blevet fort ind af retsbetjenten og
placeret i den til formdlet .fremstillede stol, hvorefter
politifotografen klargor kameraet som er konstrueret af
Alphonse Bertillon. Paris 1890.

Stadier i optagelseaf antropometriske
mll (fra Bertillon, 1893).
l. total hljdemiling,
2. miling af favnevidde,
i. miling af siddehpjde,
.1. miling af hovedlengde,
1.
6.
;.
8.
9.

miling
miling
miling
miling
miling

af
af
af
af
af

hovedbredde,
hpjre fre,
venstrefod,
vensrre mellemfinger og
venstreunderarm.

SpeciaIkonstrueretfot oappar aI t i I
optagelseaf nerbilleder - her en
forbrydershdnd.Paris 1889.

Ukendt optagelse til for bry deraIbummet.

Den tilkaldte fotograf har taget opstilling i
/cengselsgdrden. P ar is.
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Den revolutionerefange ifort handiern bliver under streng bevogtning,bl.a. af to
.forhor sbetjentefor eviget, bemcer k nakkestatten !

Italiensk (?) kriminalpoliti er preget af elegance,herren til hojre overvdger
fot ogr afer ingen af den anhoI dt e.

f,

Detektiv (politi) kameraer
Hidtil havde det nrsten veret umuligt at optage
ojebliksbilleder,men i slutningen af 1880'erne,
hvor produktionen af tarplader for alvor var
kommet i gang, var tiden moden for de europeiske
kameraproducenter at fremstille smi handige
miniaturekameraer som fik dobbeltbetegnelsen
'detektivkameraer'.
Egentlig var id6en at kunne
optage amorosebilleder af bly og generte damer legetoj for det bedre borgerskab. Det forste
egentlige detektiv-kamera blev konstrueret af
englenderen Thomas Bolas og patenteret den 3.
november 1881 - en dato som mange forbrydere
ville fb at mrrke pi krop og sjel. Magasinkameraet
var i format 72,7x 10,2 cm med plads til 4 plader fremstillet til brug af politiet i England. I de
kommende ir myldrede det frem med smi sjove,
mere eller mindre heldige konstruktioner, men i
1885 fremstillede den belgiske amatorfotograf
Louis van Neck fra Briisselnogetaf en sensation:et
detektiv-kamera indbygget skjult i en filthat - et
virkeligt arbejdsredskab
for politiet.
Filthat-kameraet
Kameraetbest6raf en kraftig filthat med flad pul.
hvor der i den sverstedel er monteretet kamerapi
4,4 x 4,4 cm. Et Steineil-objektiv(H) med
brrendvidde 5,7 cm er ojet som skal afslsre de
kriminelle elementer!Ved hjelp af en lille snor (A)
er der under skyggen og i hojde med fotografens
op anbragtet ojeglas(L), hvis glas er svertet med
undtagelseaf en firkant i midten der dener som
visirskive for personen eller billedet som skal
optages.Med snoren(C), som er i forbindelsemed
hagen(V), srettesojeblikslukkeren(D) i bevregelse.
Den matte visirskive ses ikke ph apparatet,og de
fslsomme plader er anbragt i en kassette,der gir i
6t med kameraet..Hver pladeer anbragti en ramme
aftyndt kobberblik og indforesi apparatetgennem
daren (P), som bevreges automatisk frem ved et
tryk af fiederen (R). Efter eksponeringenloftes
pladen i sin ramme ved hjrlp af udtrekkeren (E) op
i en pose (X), som er fremstillet af lystet klede.
Derefter skydesden eksponeredeplade ned bag de
andre plader og foran fiederen (R). Hele apparatet
anbringes under pullen pi hatten i en ramme med
fals og hage, s6ledesat det er let at fierne det og
tage det i lommen, nir optagelsener forbi. Mange
af disse konstruktioner har utvivlsomt veret
besvrerligeog lidet anvendelige- alligevel bliver
der konstruereten fotografiskrevolver,et gevrerog
en teaterkikkert.De mange forskellige modeller er
dog ikke alle blevet anvendtaf politiet.
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Ombygget hat navngivet
Nqture".
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I 1892 konstruerede franskmanden A. Schaeffner
i
Photoalbum. Bekledt
skind med
Le
messingkanter
havdedet et eksklusivtlook. Siderne
kunne ibnes og lSsesi brugbar stand.Pladeformatet
90 x 120 mm. Apparatet blev bl.a. anvendt af
fsrende franskekriminalkommisrerer.

Photo-Cravattevar et ideelt skjult-kamera
Jbr kriminalpolitiet.Patent nr. 58.870,
t7/12-t890.

Photo-Cravatte m.m.
EnglendereEdmund Bloch fik den 14. august1890
patentanmeldt et sakaldt Photo-Cravatte eller
DetectivePhoto-Scarfkamera.Det var formet som
en flad aflang eske med runde hjorner. I den ene
ende var monteret et objektiv, udformet som en
dekorativ slipsen6l i indfatning. Kameraet var
forsynet med en aflang metalpladeindeholdende6
kvadratiske25 mm plader fastholdt i en kede som
bevregedesig ved hjelp af en knap. Lukkerenforan
hvert enkelt plade blev aktiveret med trykluft.
Edward Bloch konstrueredeogsi en teaterkikkert
ved navn Physiographi 1896.Kikkert-kameraetvar
udstyretmed et stereoskopiskobjektivparmonteret
pi den venstrehalvdel. I den hojre var der plads til
12 plader i formatet 45 x 107 mm i et poseformet
magasin.Kameraetblev ogsi lanceretunder navnet
Stereo-Binocularog flittigt brugt til specialopgaver
indenfor ScotlandYard.
Detektivernehos denne verdensbersmteinstitution
fik
ofte
besvrerlige og
tidskrevende
opklaringsopgaver,hvor et skjult kamera var den
afgorende faktor i en kriminalsag. PA denne
baggrund var det tyske firma Goerz prrsentaion i
1890 af et kameraudformet som en bog, noget af
en nyhed. KameraetReportervar konstrueretaf den
fsromtalte L. van Neck og nermest tiltrnkt
fotojournalister. Objektivet var monteret i
bogryggen,hvis indbyggedelukker blev aktiveret
med en snor. Der anvendtesKodak rullefilm 40 x
55 mm og udloseren var anbragt i underkantenaf
bogen.En stribe af 'bog-kameraer'si dagenslys og
var oftest til mere skemt end praktisk brug.
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Reporter/kameraet trdforl som
bog-

Walter Talbots'usynlige' spolekamera.
Patentnr. 38.391,28/7-1886.

Grensen for hvad politiet og efterretningsvesenet
havde brug for af skjulte kameraer var meget
flydende. Kamerakonstruktoren Walter Talbot i
Berlin fremstillede i 1928 et usredvanligtkamera
som han uden videre kaldte 'det usynlige kamera'.
Apparatet var et langt og buet kamerahus med et
cylindrisk spolekammeri hver sin ende til 35 mm
film - nu var msrkekammeretblevet overflodigt!
Objektivet var monteret i et fremspringendekonisk
rsr midt pi kamerahuset- beregnettil at fastsprende
omkring livet under f.eks. en jakke eller frakke.
'Usynligheden' gjorde
det meget effektiw for
anvendelsei Tyskland, for at afslore den nazistiske
militreropbygningi 1930'erne.

'Akt'

l fotograferne!
Fotografiets opfindelse udlsste en billedmressig
'kulturrevolution'
som man ikke havde oplevet
siden bogtrykkerkunstens fremkomst. Nu skulle
ALT fotograferes - hvilket vi i de fonige afsnit pA
forskellig vis er blevet gjort bekendt med. Dette
afsnit skal handle om fotografer, som mere eller
mindre, beskreftigedesig med deres hindverk pi
kanten af lovens og sedelighedensrammer - kort
sagt:om lystfotografering.

Man anslir at ca. 5.000 daguerreotypiersi dagens
lys i de fsrste 15 ar af fotografietsera!
Siledes begyndte en genre som skulle blive
verdensomspendende
og stadiger levedygtig!

Et usedvanligt smukt daguerreoepi fra
I 840'erne.

Hippolyte Bayard.

Verdens forste 'aktfotografi', hvis man vil vrere
pedant, er et selvindstuderetbrystbillede af den
franskefotografHippolyteBayard(1801-1887),en
af fotografiens fredre, optaget i 1839 med en
eksponeringstidpA ca. 20 minutter. Det positive
fotografi pi klorsolvpapir(!) blev offentliggjort den
18. oktober 1840
Selv om billedet ikke er
anstodeligt er det det tidligste nogenfotografi vi
kenderaf en person,men det skulle snartendre sig
- en strsm af mere eller mindre afkledte
damer/herrer tridte frem pi arenaen. Samme 6r
annoncerede den parisiske optiker/forlregger/ og
rekvisitforhandler No€l-Marie Paymal Lerebours
(1807-1873),at der fra hans atelier i Paris kunne
erhverves 'acaddmies' - dvs. daguerreotypier af
Venstre side af et handkoloreret
smukke n@gnekvinder til brug for kunstmalere og
stereoskopisk daguerr eoty,p i b i II ede.
billedhuggere hvis skonomi ikke rakte til betaling
for levende modeller. Trods daguerreotypiernes
hoje pris, specieltde hindkolorerede,fandt de ogsi
hurtigt vej til et kobedygtigt mandligt publikum -) Den7.juni I 839bliverBayardsselvportratvistsompapirbillede
i Ruede
Jeuneuis
l6 i Paris.(Obiektivnr,42l1988s.32-42\.
blandt storbyensvelhavere.

I

Fotografierne blev solgt under
utallige
beskrivelser: Den
hvide mands kraft og ,snrke
konfronteret
med
en
'etnografisk'skonhed.

Daguerreotypioptagelserne
krevede som bekendt
optimalt sollys, hvis ikke 'aftagningen' skete
udendsrs- en eksponeringstidpi op til 20 minutter
var ikke ualmindelig! Billedets pregnansvar tillige
afhangig af hvor fint den forsslvede plade blev
hAndpolereti op til I time! Heldigvis var der hjelp
pi vej - i 1851 fremstillede'mekanikus'Gouin en
pol6rmaskine som lettede arbejdsgangen og
billedets kvalitet. Prisernesvingedemeget. I 1855
tilbyder firmaet Alexis Gaudin 'plaques'
daguerreotypier- til mellem 10-40 franc (10 franc
svaredetil mere end en hindvrrkers uselsn).

En af tidens (1840-1850) store producenteraf
studiebilleder var den parisiske fotograf Felix
Moulin som havde atelier i Rue de Fabourg pA
Montmartre - firmaets produktion var hurtigt
stigende,man arbejdedefaktisk i dogndrift fbr at
klare eftersporgslen.Trods adskillige bsder og
fengselsopholdfratog det ham ikke lysten til sin
meti6r- tvertimod! I 1850'ernerejste Moulin til
Tunis med 1.500 kg udstyr for at etableredeet
atelier. I den nordafrikanskeby, som var uden for
lov og ret, her kunne han fotografere de unge
billedsksnne arabiskepiger. Den eminent dygtige
kunstfotograf ballancerede behendigt med sine
I midten af 1840'erne begyndte adskillige af de motiver mellem det lovlige og det som var pA
kendte fotografer at fremstille akt-studieoptagelser. kanten af tidens moralkvodeks.Moulin modtog i
portretfotografer som: italieneren Giacomo ovrigt flere priser og deltog i agtverdige
Caneva, tyskeren Hermann Krone 1827-1916) udstillinger, s6ledes var
besogstallet pA
samt franskmrendeneCharles Ndgre (1820-1880) pariserudstillingen'Exposition
Universelle'i 1855
og Le Gray.
ikke mindre end5.162.330personer!
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Kunstner isk studi eoptageIse

Fremstillingen og omsctningen af hel- og
halvpornografiskebilleder gik strygende - hurtigt
fandt de vej til det europriske billedhungrende
marked. I 1854 begyndte 'London Stereoscopic
Compagny'
massefremstilling af
dristige
humoristiskebilledseriermed titler som: Den utro
egtemand,nonnensbon, kerlighedensmysterier
de tredimensionale billeder gik sin sejrsgang.
Efterhinden som den fotografiske teknik og de
produktionsmessige muligheder var pi plads
begyndteder et veritabelt boom i periodenop mod
irhundredskiftet. Samtidig med at konkurrencen
mellem de etableredefotografer blev hardere, i
1920'eme folte mange sig fristet til at fremstille
pornografiskebilleder og postkort for at overleve.
Man ved ikke meget om hvorledesbillederne blev
distribueret, men avis- og bogforlag havde
oparbejdetet net afforhandlere blandt kiosker. En
hel hr af dygtige amatsrervar ligeledeskommet
ind pA markedet. Der blev produceres enorme
mengder af nogenbilleder under betegnelserne:
aktstudier, kunstnerisk etnografi, franske postkort,
osv.osv.....

Det er vist et noget begrenset billedfelt den unge
fot ogr af har i ndfanget.

Denne stadig stigende strsm af billeder blev af
moralens vogtere hindhrevet meget forskelligt i de
europeiske lande - Frankrig forblev imidlertid det
land hvorfra de stsrste mrengder af hel- og
halvpornografiske billeder blev eksporteret - i
frankrigs tre stsrste byer var mere end 30.000
menneskerbeskeftiset i brancen.

I det seriose studieatelier.
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Kgl. hoffotograf Peter Elfelt pd optagelse i
Bollemosen-fruen har lagt sig til rette.

'I andegirden'
I Danmark var der ogsa fotografer. som lod sig
friste af den skonomiskegevinstder 16og ventedei
denne geffe. Det var pA alle mider en lyssky
virksomhed - s€rlig for ksbstadsfotografer.hvor
vagtsomme ajne lurede overalt, men ogsi
estimerede ksbenhavnerfotografer som Sophus
Juncker-Jensen
fremstillede en del meget smukke
kvindestudier, dog holdt de sig indenfor lovens
rammer,men salgetforegik dog ofte 'under disken'
- det var imidlertid svert at vide pA forhind hvad
lovenshindhevere betragtedesom utugtigt. Det var
ikke ualmindeligt at fotografens kone eller dstre
poserede,billig arbejdskraftom man vil, men i takt
med at omsrtningen steg blev det muligt at 'hyre'
prostituerede,som ikke var uvante med at fremfsre
kvindensyndighederpi rette mide. En lille gruppe
'professionelle'
aktsrer stod til ridighed for de mere
velbesliede fotografer. BadeanstaltenHelgoland
ved Ksbenhavn,som blev etablereti midten af det
fonige irhundred, var et yndet sted, hvor det
tilsyneladende var muligt at fe adgang til.
Adskillige kendte fotografer bl.a. Politikens fsrste
pressefotografHolger Dangaard har ugenert kunne
optage billeder i damernesafdeling - illustrerede
sm6skriftersom'Badeanstaltenshemmelighed'sA
dagenslys. Herudoverblev mange billeder optaget
ude i naturen.Kgl. hoffotograf Peter Elfelt optog
kun'damestudier' i atelieret pi Kobmageryade64
samt ude i naturen - aldrig i Ostergade.En serie pi

Her indstuderesn&ste oPtagelse.

D en v il deste sofal itt eratur.

t2

"Undertegnede Mary Willumsen, -fudt Nielsen,
erklerer herved, at jeg for at undgaa Tiltale og
Straf er villig til at efterkommeethvert Paulczg.tlu
maatte blive givet mig af Myndighederne nterl
To fornojelige og typiske Mary Willumsen
optagelser. SamI ing: A n dr eu' D aneman.
Hensyn til Tilvirkningen a.f Fotogra.fier 4
Badescenerm.v.
Jeg tillader mig at fremhrzve, at jeg er megel
daarligt stillet i okonomisk Henseende,og ut mit
Hjem for en stor Del opretholtles ved mit Arbeide
som Fotograf, samt at jeg i den .forlobne Seson,
efter at det af Statsadvokaturenvar tilkendegit,et
mig, at jeg udsattemigfor at blive sat under Tiltule,
mere end
35
forskellige stereoskopiske ikke har tilvirket Billeder a.f Badescener til
nogenbillederblev optaget i Bsllemosen nord for offentligt Salg men kun til private, men at mine
Ksbenhavnmed hoffotografenssmukkehustrusom okonomiskeForhold nu er saudanne,atjeg daarlig
model. Disse billeder er unummereredeog indgir kan undvrereden Indtegt, som Salg af Billeder til
ikke i hans 'Stereoskop-Galleri'.Billederne blev Forhandlere giver. Nogle Prover af de Billeder, .ieg
nu har til hensigtat forhandle, vedlegges.
solgt fra'baglokalet'.
Kobenhavn,den 3'Februar 1922".
En af de mere kendte kvindelige fotografer, som
levede af sine meget smukke, eggende og
fornojelige postkort var Mary Willumsen (1884o.
1961) Den talentfuldefotograf blev ofte udsatfor
politiets chikanerier og beslaglreggelseaf hendes
fotografiske arbejder. Hvor vanskeligt og
besvrerligt det har vreret at holde sig til
'dydighedensmotiver'fremgir
af dettebrev forfattet
til Politiet i Ksbenhavn:

a

Historien blev presenteret af Andrerv Daneman ved
en udstilling pi Glyptoteket i Ksbenhavn.

t3

Mary Willumsens postkort kunne ksbes i
forretninger som Dannebrog i Istedgade 67.
Kiosken Dr.
Tvergade 47, Papirhandlen
Rantzausgade52 og Scalas Kiosk pi Axeltorvet.
Ifalge en politirapport fremstillede hun ca. 1.200
billeder pr. mined til en pris af 25 sre pr. stk.
Politiet beslaglagdeet stsrreantal - p6 forskellig vis
'sivede'dissebilleder imidlertid
tilbage i samfundet.
hvor samlere i dag jagter dem med stor iver.
Myndighederne betragtedeDanmark som et u-land
hvad angir fremstillingen af utugtige billeder.
hvorimod de importerede fotografier var en helt
andensag. o

FirmaerneAD. Goeckerog BudtzMiilter
- de to reldste grossistfirmaer i fotobranchen
Per Ask Nielsen & Flemming Berendt

Direktor Alfred Langkjer

G rosserer H einrich Phi I ipp Goecker.

Prrehistorie
For at kunne praktisereog frembringe et daguerreotypi
var det nodvendigt, udover daguerreotypikameraet
at
vrre i besiddelseaf forskellige kemiske substanser,
spritapparat,glaskolber, mileglas, og div. pincetter redskaber
som
fulgte
med
de
fsrste
daguerreotypikameraer, som kom til Danmark, med
Daguerres egen'Praktisk Beskrivelse'.rVi har et
samtidigt historisk dokument om, hvorledesde fsrste
fotografiskeprodukterkom til Danmarki 1839.I et brev
2
dateret den26. november 1839 fra generalChr. Julius
de Meza sendt fra Paris til generallojtnantvon Btilow,
chef for Den Kongelige Militare Hojskole pi Kgs.
Nytorv. Generallojtnantenskrevat han strakstog til:

Jbrsynet mod mulig contu(l af Sovand eller Fugtighed,
afgaaet med Messageries Gdndrales (Rue St. Honord
No. 30) til Le Havre de Grdce den l9de November, og
forsynet med Adresse til Den Kongelige Militaire
Hsiskole i Kjobenhavn: og saaledes tor jeg haabe, at
den, i god Behold og snart, vil ktnne ventes til
Kjobenhavns Toldbod."

"Herre Lerebour, for hos ham at bestille et complet
Daguerr6otype , til hvilken, som Folge af den store
Mangde Bestillinger, de fleste Bestanddele havdes
fardige i Forraad, saa at faa Dage vare tilstrakkelige
til at samle og sammensrpltedem. Selv var jeg tilstede
veedIndpalcningen,for at overbevisemig om, at alle de i
Beskrievelsen nnvnte, til et fuldstendigt Apparat
henhorende Dele befandtes i Kassernes forskjellige
Rum, og vel indsvsbte. Kassen er vel emballeret og

t4

De folgende ca.20 ir har det vreret bide besvrerligtog
bekosteligtat fr dissenodvendigefotografiskeprodukter
fremsendtfra udlandet- i forste rekke Tyskland. Berlin
og Hamburg var de mest nerliggende handelssteder.
Forskellige driftige handelsfolk har sikkert afpravet
for et engrossalgi Danmark.
markedsmulighederne
Historien om de to eldste handelsfirmaerpi omridet:
Budtz Miiller og AD. Goecker er et stykke interessant
danskfotohistoriesom denneartikel handlerom. Takket

'
Nr. 16og 17.1839.
Nyt Magazinfor Kunstnere
og Haandverkere.
2
(Biilow.de Meza.DenMilitrereHojskolesarkiv.
Korrespondance

D irektar C.C. Chr istiansen
AD. Goecker leverede i 1870'ernefotokemikalier
som engangsprodukterpa ./laske eller i pulverform,
som den professionelle /btograf derefter kunne
afieje og blande. Tidens billeder viser tydeligt
hvorledesnogle var bedre end andre.

vare Per Ask Nielsensstore interessefor de to firr.naer decembersammeAr etablerede
finnaet Budtz Mi.illersig
- mereom BM senere.
er det lykkedes at fremdrage hidtil ukendt i hovedstaden
dokumentariskmateriale,sorn henned preserrteresfor
forstegang.
En historisk tid
Danmarks historiske forhold til vor sydlige nabo
Firmaet AD. Goecker blev grundlagt af den tyske Preussen
var yderst sprndt i perioden 1848-1850og
statsborgerHeinrich Philipp Adolph Goecker, sonl kulmineredemed
krigen i t864. Naturligt nok blev det
fsdtes i byen Rodinghauseni Westphalenden 28. en periode,
hvor 'indvandringen'sydfra, b6de var
oktober I 833 - seks ir for fotografiets opfindelse. I problematisk
og uonsket.rnen ikke forbudt. Reglenom,
slutningenaf 1850'erne,i en alderaf ca.25 ir, beg-yndteat en indvandrer
skulle have veret bosatmindst 5 6r i
AD. Goecker ifzlge Dansk FotografiskTidsskrift'',som
landet,blev noje fulgt af rnyndighederne.u
Det er i dette
agent for de to tyske firmaer Gehe & Co i Dresdenog lys man
skal betragteAdolph Goeckersafslag i marts
Ferdinand Beyrich i Berlin. Produkternevar i fsrste
mined 1862 om borgerskab som grosserer i staden
rekke farveriartikler suppleret med fotokemiske Ksbenhavn.
I begrundelsenhed det at Magistratenikke
produkter,hvor kundekredsenvar apotekerei Danmark vil
se bort fra reglerne: "til fordel for nogen Preussisk
og Skandinavien. AD. Goecker handledeogsi med Undersaat."' Adolph
Goecker var imidlertid fsdt i
kemikalier til nordiske farverier med ovenn&vtrte Westphalen!
eksportorer som hovedleverandsrer.Salget skete fra
foriret 1862."Leveringsadressen
var StoreKongensgade
42, hvor der pi dorskiltet stod 'Kjobmand'.t Den
initiativrige og strrebsommeindvandrerhavde imidlertid - DanskFotografiskTidsskriftaugustI 9 | 2
problemermed at fr bevilget borgerskabsom grossisti - Kjobenhavns
Vejviser1862.
sit nye hjemland.AD. Goeckerfik dog ikke lov til at " KjobenhavnsVejviser1862,s.273.
, ,
vrere alene pi markedet ret lrnge. Allerede den 4. 6- Indenrigsministeriet
sag nr. I 168/1863 (Kobenhavns Rddhusarkiv)
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AD. Goecker fortsatte imidlertid de folgende tre ir at
handle med 'Chemicalier, prrparerede Papirer,
Apparater, Utensilier, Ramrnerm.m.r - en handel som
stadig voksedeog medforte,at han i 1866 udsendtedet
eldste forhandlerkatalog vi kender, men stadig fra
adressenSt. Kongensgade42. AD. Goeckervar desuden
medlemaf den fotografiskeforening i Berlin som udgav
minedstidsskriftet'Photographische
Mittheilungen'.I
Goeckers salgskatalog kunne man lrse folgende:
"Skulle en af Dhn. Photographeronske, som jeg, at
blive Medlem af den photographiskeForening i Berlin,
er jeg beredvilligtil at besorgeIndmeldelsen,
og bliver i
saa Fald ethvert forekommende Sporgsmaal gratis
besvaret, enten directe fra Foreningen eller gjennem
Bladet".
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Goecker havde imidlertid bidt sig si godt fast pi
markedet, at man 1887 flyttede til stsrre og bedre
lokaler i Herluf Trollesgade5. Firmaet havde niet et
hojdepunkt som et pAlideligt, faglig kompetent og
velrenomeretfirma og fejrede den 17.januar 1890,esit
25-hrsjubilreum ved en stor sammenkomst,hvorunder
man skrenkedeet pengebelobtil Dansk Fotografisk
Understottelsesfond. Desvrerre begyndte helbredet at
svigte for den kun 57-irige fotogrossist og den 2.
september blev hans sidste dag. Dorthea Goecker
videreforte firmaet med ststte fra de trofaste
medarbejdere.For at knytte de to ansaffeFranz Frederik
Didrichsen(1860-1920)og Alfred Langkjrer(1864-?)
n&rrnere til firmaet blev der i april 1895 oprettet en
Io
interessentskabskontrakt.
'
(Ksbenhavns
RAdhusarkiv).
Indenrgsministeriet
sagnr. I 168/1863
8
AD. Goeckerfigurererherefterikke lengereunderfaggruppen
Photographishe
Artikleri Vejrisercn.
o'
Jubilaeumsdatoen
er fastsati forholdtil etableringstidspunktet
den17.januar
1865.
l0
Intersentskabskontrakten
befindersig pADanmarks
Fotomuseum.

.

ftr d.n dd.t.
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Endelig borgerskab
Den 17. januar 1865 fik Adolph Goecker endelig
bevilget borgerskab i Ksbenhavn som grosserer
samtidig med at han, etableredesin grossistvirksomhed
pAadressenTordenskjoldsgade
5 - midt i hovedstaden.8
De folgende mange Ar opbyggedes firmaet med
handelskontakterog Ieveranceraf foto- og farveriartikler
til Danmark og efterlrinden til store dele af
Skandinavien
bl.a. med en filial i Malmo hos firmaetH.
Anderson,hvorfra man toldfrit kunne eksporteretil det
avrigeNorden.
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Fig. 16.a
Fig. 18.

Magnium-Belysning.
Fig. 75
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indeni Kamret.
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Et salgskatalog
Goecker udsendte irligt
et
gennernarbejdet
salgskatalog,hvor man presenteredeSrets nyheder i
fotografiske artikler. De kemiske produkter havde
forsteprioteringefterfulgt af fotopapir: Aristo, gelatine.
albumin og gaslyspapir var dominerende - derefter
fulgte markedetsalmindeligeprodukter.
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Denneherligeopstillingkunnemindeometbilledefra

stovede, morsomme og minderige fotorekvisitter blev
til Nationalmuseet.s .fotoafdeling i Brede.
Jlyttet
tg &*ya*
8"*or/-e neCet.siaa"*d"11'd."=/'"f*
J"g 4"au 9.*
Disponent Cai Christiansen stdr med fingeren pd
ogu.. f,"eniidig at teuc-ze9"n
ii/ at Led.e9.*
.&laL;g S-r/;rl"a",
trddudlsseren til et gammelt salonkamerafra 1899,som
"
pd
tid optager afdelingsleder Poul Johansen, Elfelt, der
sar"/ozisettes ufi'zaalzet
{;ma t;/ ogV"/u;//;. /oz nit go*"/u €;,*a,
sidder bomstille takket vere 'nakkeholderen'med defire
uczd,ecsc,rncneJLt*.
gesvejsninger.
Bag opsatsen sidder besq'rerenfor den nye afdeling, hr.
Andersen, med en stereoskopbetragter - datidens
.7
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H o v e d f o r h a n d l i n gh o s :

Ad. Goecker.

Telefon Central 970. -

Ksbenhavn K. -- Herluf Trollesgade5.
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Den l. januar 1920 blev fejret rned en festlig
sammenkomstmed personalet- anledningenvar at
grossererneF. Didrichsenog A. Langkjrr fejrede 25irsdagen for deres overtagelseaf firmaet. Festen blev
hurtigtvendttil en sorgensdag. Den 5. januar dode F.F.
Didrichsenhvorefter AD. Goecker viderefortesmed A.
Langkjrer i chefstolen.| 1923 overtog Henri Langkjrr
og PederChr. Pedersenfirmaet efter A. Langkjers dod.
I maj 1926 udtridte Henri Langkjer af firmaet. Chr.
Pedersenovertogejerskabetog finnanavnetrndredes til
AD. Goeckersefterfolgerved Chr. Pedersen.
I 1935omdannedes
firmaettil et aktieselskab
rnedC.C.
Christiansensom d i rektsr og bestyreIsesformand.
Den 15. marts 19621t fejrede firmaet sit 100-6rs
jubilreum i Falkonercentret
med en stor udstilling af
fotografikaarrangeretaf fotograf og direktor for Atelier
Elfelt, Poul Johansen.Arrangernentet
bestodaf ca. 25
effekter udlint fra Nationalmuseets
samling i Brede.
dvs. bl.a. resterne af Dansk Fotosrafisk Foreninss
historiskesamling.12
I den anledninglivde man indbuit
Nationalmuseets leder
professor
Glob
og
museumsinspektor
Yde Andersen.

Firmqet Goeckersdrlige skttvtttr -

Det rundejubihum var bredtanlagt.Til receptionell
var
indbudt branchensimportorer, grossister,fotohandlere
og fotografer. Den kulinariske servering var prima.
mange folte vist at det var en virkelig rnileprl og
merkedag- 100-6rslevetid var nok verd at fejre. Dansk
FotografiskForeningmodtog et legat pi 10.000kroner.
iflg. fundatsen skal det 6rlige renteafkasttildeles to
elever, der har aflagt svendeprove fra fagskolen.
Jubilreetblev tillige markeretved udgivelseaf bogen
'Fotografi i 100 ir 1862-1962 set fra et dansk
synspunkt' skrevet af Det kgl. Biblioteks leder af
billedsamlingen
mag.artBj orn Ochsner.'''
l 1912 blev Esther Ellegaard Frederiksen og Cai
Christiansenoptageti bestyrelsen.
ll

Nu rndre, firmaetAD.G.,af ukendte
Arsager.
udregnbingstidspunkct
forjubileetfra 1862.
,,
'pa
Storedeleafsamlingener i dagdeponeret
DanmarksFotomuseum.
tt
Bog.n beskriverfotografietudviklinggenneml00 dr.

var altid drets store begivenhed- "far" selv var en habil
stereoskopfotograf- her to af skuddene.

l9

I 1980 fejrede C.C. Christiansensit 70- irs jubilaum herrer blevet enige orn i frllesskab, at etablere en
grossistvirsomhed.Indvielsen fandt sted den 4.
som ansati firmaet,heraf 35 6r som direktor.
1982 dadeC.C.Christiansen92 6r gammel - ssnnenCai december 1862, forretningsadresse Bredgade 21,
Christiansenblev direktsr.
krelderen.Aret efter derr 4. septemberibnede Budtz
Miiller et fotografisk atelier samt et 'lnstitut for
jubilreum
Den 13.marts 1987fejredefirmaetsit 125-ars
fotografiskeelever',hvor mange danskeog udelandske
i Lorry's Guldaldersalmed en reception,hvor storedele fotografer fik deres lrerdom. Atelier og forretning var
af branchensfolk gjorde deresopvartning.Direktsr Cai blandt byensforendeetabIissementer.
Christiansenoverrakte et belob pA 25.000 kroner til
Danmarks FotomuseurnskonsulentFlemming Berendt,
til indkob af fotografikatil museet.Til dagenhavdeman Pi grund af sin uddannelse
som fannaceutog specielle
desuden arrangereten lille nostalgisk udstilling af interessefor fotokemienvar Budtz Miiller i besiddelse
fotografika udlint fra Danmarks Fotomuseum og af en specialviden,kombineret rned et medfbdt
medlemmer af Dansk Fotohistorisk Selskab. Firmaet organisationstalent,
som hurtigt blev modtagetpositivt
havde tillige fremstilletet lille jubilreumshefteph 32 af byensfotograferog et stigerrdeantal amatorer.Budtz
sider med indleg af bl.a. Mestanas,Peter Danstrom, Mtiller var desudenen flittig skribent af belerende
Poul Ellegaard, Stig Lerche, Aage Stryving, Per artikler om, hvorledes fotograferne,ved hjelp af n1,e
Wadskjer og FlemmirrgBerendthvis lille historie:"De kemiskeprodukter,kunnehojnederesbillederskvalitet.
gode gamle dage" byggede pi efterladt historisk Fotografmesterensegne frernbringelserblev rnodtaget
materialefra Adolph's Goecker'stid. Det hederkronede med respektbl.a. fik han sin forste udstillirrgsrnedalje
i
handelsfirma eksisterer stadig, som det eneste Berlin i 1865og 6retefter i Stockholrn.Kompagniskabet
med Alfred Bentzon oploses i 1866, hvorefter Philip
fra en lern fortid.
tilbageblevne
Weilbachindtraeder
som kompagnonfrer.ntil | 871.

FlemmingBerendtfdr overrakt 25.000 kroner af Cai
Christiansen.
Firmaet Budtz Miiller
Grundlreggerenaf det andet grossistfirmai branchen,
Bertel Christian Budtz Mi.iller blev fadt den 26.
september1837 i den smukke lordby Mariager.Han
begyndte sin fireirige uddannelse i april 1852 pn
i Alborg under provisor L. Krags ledelse.
Svaneapoteket
I 1856 bestod han fsrste del af pharm eksamen.Budtz
Miiller viderefsrte sine studier ph Ksbenhavns
Universitet, hvor han demiteredesom cand. pharm. i
I 858 derefter fungerede han som kandidat pi
Loveapoteket i Randers indtil sin ansrettelse pi
Svaneapoteket i Kobenhavn,ra byens fsrende pA
omridet. Forretningen ejedes af den kendte apoteker
Alfred Benzon som var en driftig mand med aje for
tidensmuligheder.Budtz Miiller var hurtigt klar over, at
der var et stort behov at drkke ved salg af kemikalierog
fotografiske utensilier til de mange fotografer, som
etableredessig i kongensby. I labet af 1861 var de to

Budtz Mtillers fotografiskeindsatsog ikke mindst harr
nytenkning pA mangeomrider er nok en orntalevrrd.
Den 29. juli 1865 anbefaledeharr sig i Dansk
BoghandlerTidendemed ca. 400 forskelligeprospekter
af Ksbenhavn & Omegn samt fotografier af Bertel
Thorvaldsens
vrerker'MonumetsDanois'alt fremstilleti
visitkort-stereoskopog storfonnat.Det var en tid. hvor
sAdannenationalebilleder blev kobt af et nregetbreclt
publikum - den nationalebegejstringvar stor i Arene
efter krigen i 1864.I 1866 indgik han iet samarbe.ide
med bladudgiverog bogtrykkerC. Ferslew,med hverrr
han prresenterede
fotolitografien i Danmark. Den nve
teknik gjorde,at omkostningerfaldt betydeligt.hvorved
man ogedesalgettilsvarende.BogtrykkerFerslew& Co.
begyndteat trykke store oplag med billeder af kerrdte
stederog danskebyers historiskebygninger. Det forste
hefte hed 'Danske Mindesmerker i phographiske
Fremstillinger'og var pA 25 blade. Fotografiernevar
optaget af F.E. Rorvig og teksten skrevet af Philip
Weilbach.Aret efter presenteredede deresfotolitografi
i Paris,hvor man brilleredemed en irsornsrtning pA
30.000 francs. Samarbejdetrned bogtrykkerenblev en
virkelig succes. Man udgav en publikation nred
affotograferingeraf den kongelige malerisamlingpA
Christiansborg.
I 1884 publiceredesen smukt udstyret
mappemed Christiansborg
Slots historie,optagelserfra
far- efter og under branden.Prisen var 25 kroner - en
ganskeprenpris pA den tid. Budtz Miillers si verdien i.
at fotografien kunne bruges til at fastholde historisk
vrerdifuldeminder - alt sik som varmt brod!

't
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By.n, fsrende amatorer modtes her og kobte deres
fotokemi.

Bertel Budtz-Milller.
M. Abrahamsen
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Kgl. hoffotograf B.M. august 1870
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J.P. Steenbro.
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Grosserer M. Abrahamsen var en verdig
repr@sentant for firmaets varer, altid en
kerkommen selger.

Med militermusikken i spid.senmarcherer soldqterne gennem Vestergadei Odense, hvor BudtzMiillers Eftf. A/S i 1962 huvclehovedsede.

Visitkortbillede optaget
af B.M i 1860'erne af
pr@sten og salmedigten
N.F.S. Grundnig.

Ejendommen Bredgade 21 i Kobenhavn. I det tredie
vindue pd 2. sal ses Budtz-Mtiller.

Cabinetsbillede af den
aldrende Grundnig ca.
I 869.
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Der udgik en rrkke smukke og vellignende
portrretbillederoptagetaf Budtz Miiller fra slutningenaf
1860'erneog begyndelsen
af 1870'erne.Bedstkendt er
billederneaf salmedigterenN.F.S.Grundtvig,lrvis datter
var gift med fotografmesteren.Blandt andre kendte
personer var: H.C. Andersen, Bjornstjerne Bjornsou.
J.P.E.Hartmann,Henrik lbsen, Linn6, Oehlenschleger
og BertelThorvaldsen.'tDen ll. august1870bliver han
kgl. hoffotografog tildelesen belsnningsmedalje
i guld.
Den id6rige og farverigegrossererog fotograf dsde den
30. december1884kun 47 ir gammel- hvad skulleder
nu ske med det velrenomeredefirma? Det blev besluttet
at grossererneM. Abraharnsen(1853. ), som havde
vrret tilknyttet firmaet fra sit 17.-ir og J.P. Steenbro
(1856-1909), som var den fodte regnskabsmand
overtog
styringen. De to partnere havde et harmonisk
samarbejde,hvilket fsrte til stor fremgang for firmaet.
Den 15. september 1885 overtog de den fotografiske
afrleling, hvorimod atelieret blev viderefort af Budts
Mi.illers bror Hans JorgenGrundtvig Mtller (18331892).

Firmaets nyestedomisil Bredgade 29.

Hidtil var storsteparten
af emulsionsglasplader
blevet
importeretfra Tyskland, Englandog Amerika, det ville
Abrahamsenog Stennbrogore noget ved, og i 1888
indrettedes 'Kjobenlravns Emulsionsplade-Fabrik'.
Succesenvar si stor. at man alleredeto 6r senerem6tte
flytte til stsrre lokaler pi Amagertorv 22, indgang i
Walkendorfsgade.Derudoverblev det ogsi til en fabrik
for fotografi-kartons.EmuIsionsfabrikkenvar imid lertid
si konkurrencedygtig,at man i 1893 byggedeen endnu
stsre fabrik pi Kong GeorgsVej pi Frederiksberg,hvor
Fabrikkenpd Kong Georgsvej.
man yderligere i 1899 udviede med et anleg til
fabrikationaf bromsolvgelatine,
klorsolvgelatine
m.m., Et katalog
den enesteeksisterendeaf sin art i Skandinavien.Det
Budtz Mtiller udgavogs6gennemirene et ornfangsrigt
blev yderligere de to lrerrersfortjenesteat man i 1903 katalogpi ca. 160 sider iforrnatet 15x23cm. De viste
blev i standtil at ksbe en stor grund i Bredgade29,hvor
illustrationerer fra ca. l9l2 Dereskatalogviser i fsrste
der blev opfort et modernehandelshus,hvor facadenvar rrkke det fotografiske kamera med tilbehor. hvorefter
prydet med firmanavnet Budtz Miillers eftf. hugget i
papir og kemi prresenteres
i den sidste del af kataloset
bornholmsk granit. Forudsretningenvar naturligvis en Men i det storehele afveg dissekatalogerikke megetira
stigendeomsretning,godt kobmandskabog flair for at AD. Goeckers.Her visesde mere'eksotiske'fotoartikler
imsdekomme det stigende antal fotoamatsrer. Disse med datidenspriser.
blev i avrigl rigeligt forsynet med smi opskriftboger,
vejledninger og gode rid om fotografering. Som en Kort far afslutningen af tyskernes besrettelse af
yderligere fier i hatten blev firmaet kgl. dansk og Danmark iapril 1945 oprettedeman pi ny en filial i
engelsk hofleverandor. I april 1909 fik man tillige
hovedstaden,primrert for at vere n&rmere stedet,hvor
opretteten filial i Arhus, som dog senereblev aflrrendet der blev udstedtvalutabevillinger.I juni m6ned 1953
dode Gregers Andersen, soln blev aflost af Gunnar
til anden side. I l9l I oprettedesyderligere en filial i
Odense,hvortil man i 1937overflyttedehovedkvarteret. Schou.I Odensevar det direktorN.T. Buur som havde
Gregers Andersen,som havde vrret ansat siden 1903 komandoen- firmaet hed nu Budtz-Mlillers Eftf. A/S..
som ophortei 1970.16
o
blev nu direktsr.
'-

tu

Bjom Ochsner:Fotograferi og fia Danmarktil og medir
1920.Bibliotekscentralen
1986.Paside580-81findesen
udforligfortegnelse
over B.M.'s tbtografiskearbejder.
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(Cinematic
Aps)
HenrikSteinmetz
I 1987fremstillede
et genoptrykaf et BM katalogfra ca. I 895.hvorfraen
del af illustrationerne
er hentet.

eurnr
Elektrizitiits- und Metallwaren-Industrie Gesellschaftm.b.H.

Eumigshovedkontor
i Wien,6strig, 1937.
Jan Fleinert

Og det for en industrivirksomhed,der gennem Artier
En bemerkelsesverdig historie.
Fra et lille maskinverkstedtil en verdensomsprendendehavde satsetpi radioer,TV og specielten enorm (efter
gigant inden for fremvisereog smalfilmsoptagere.
Det datidensmilestok) produktionaf al muligt udstyr inden
for helesmalfilmsomridet.
skullegi si grueliggalt og endei kaosog konkurs.
var ingenior
Vi skal tilbagetil l9l9 hvor igangsetterne
Karl Vockenhuber,
Alois Handlerog fonetningsmanden
Wien (Vienna) i Ostrig. Deres id6grundlag var
bearbejdning af
affaldsprodukter og genbrug.
Startgnistenvar et t/rtoj lavet af patronhylstrefra lst
Verdenskrig.

Begyndelsen
Lad os starte ved begyndelseni l9l9 pA et lille
vrerkstedmed 24 ansatte,hvor grundlaget,sorl nrvnt.
var affaldsprodukter og genbrug af gamrnelt
krigsmateriel.To 6r senerevar der 60 arbejdereog l5
funktionerer, der nu ogsi produceredestikd6ser.stik og
afbrydere.Fra startenog i Srtier var filosofien - aldrig at fagge alle ng i samme kurv. I 1924 begyndte rnan si
produktionaf radioer.Den fsrste kaldet 'Baby', der blev
I 1928 pibegyndteudviklingsarbejdet
en kanonsucces.
inden for smalfilmsudstyr.Man startedemed at lave
filmfremviseretil 9,5 mm og l6 mm smalfilmsforrnat.

62 5r senere i l98l blev firmaet erklrret konkurs.
Dennevirksomhedsom, da den var pi sit hojeste,havde
7000 ansatte, var verdens storste producent af
smalfilmfremvisereog verdenstredie stsrste producent
af smalfilmsoptagere.Med et verdensomsprndende
forhandlernet,med egne representanteri 108 lande og
med en eksport,der udgjorde90o/o.Den absolut storste Kort tid efter kunne man sende den fsrste Erimisprojektorpi markedetundernavnet PI.
privatevirksomhedi Ostrig.
En konkurssker naturligvisikke fra den ene dag til den
anden.I Eumigstilfrelde var det en ulmen, der startedei
1978 og kulminerede3 ir senerei 1981.Arsagenkan
helt klart tillegges forfrerdelige fejltagelser pi
management siden og kommunikations problemer i
sverste ledelse.Det virkede som om man, op gennem
1970'erne, ikke havde fattet den generelle nedgang i
hele smalfilmindustrien.

| 1932 kom si den forste srnalfilmsoptageren 9,5 mm
'Eumig Cl'. Det var en meget let optager, lavet af soft
poleret bakelit. Ydermere var den rneget lydlos og
vandafvisende.Prisen var ekstrem lav efter datidens
forhold. Filmen var indlagt i en specielEumig-designet
kassetteog udviklet i firmaetseget laboratorium.Endntt
enganghavdeEumig levet op til firrnaetsslogan"god og
billig". Det vil sigeen kvalitet,der Ii over gennemsnittet
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Eumigelectric.
og samtidig var yderst overkommeligi pris. Det skal
indskydes,at 6ret 1932 ogs6 var det Ar, hvor Kodak
introducerede
8 rnm filmen. Nojagtig l0 6ret efter at l6
mm filmen kom frem. Til orienteringhavde 16 mm
filmen frem til dettetidspunkt, imidlertidaldrig opniet
en serlig stor markedsandel.
I 1935 kom 'Eumig C2'
'Electric
med et patent
eye'. Det var verdens fsrste
kamera med automatisk belysningsmiler. Indtil da
havdedet altid vreretsveft at styre lysindstillingen.
Nu
skulle blot justeresen viser med et bestemtindeks.Fra
da af, var Eumig verderrsberomt.
I 1937 blev 'Eumig
C3', firmaetsfsrste8 mm. firdt. Den blev et utroligt HIT.
Lige efter kom 'Eumig C39', der var en 9,5 mm
optagere.Den var identiski udseende.I 6rene 1937 ttl
1939og igen efter krigen fia 1948 frem til 1959,blev
der fremstilletflere end 300.000stk. af dissemodeller.

EumigC1.

EumigC3m.

I 1935kom "Eumig C2" rned et patent"Electriceye".
Det var verdens forste kamera med automatisk
belysningsmiler.Indtil da havdedet altid veret sv€rt at
styre lysindstillingen.Nu skulle der blot justeres en
vister med et bestemt indeks. Fra da af, var Eumig
verdensbersmt.
| 1937 blev "Eumig C3". firmaetsfsrste 8mm, fsdt.
Den blev et utroligt HIT. Lige efter kom "Eumig C39",
der var en 9,5mmoptager.Den var identiski udseende.
I
6rene1937til 1939og igenefter krigenfra 1948frem til
1959,blev der fremstilletflere end 300.000stk. af disse
modeller.

EumigC3R.

Frem til 1938 havde man brugt en optrreksmotor.Nu
lanceredesverdensforste 8 rnm filmoptagermed en lille
elektromotor baseretph et 4,5 volt lommelygtebatteri.
'Eumig C4' hed vidunderet,der igen
blev et hit for
Eumig.Alt blev lavet pA egnefabrikkerinkl. linser.Og
foruden udstyr til de hungrendesmalfilmsentusiaster,
sA
produceredeman ogsi ca. 25.000 radioer pr. 6r. l 1939,
20 itr efter firmaets grundlrggelse, beskreftiges1000
ansatte. I 1940 okkuperes Ostrig af Tyskland. Det
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give langt mere lys end de sredvanlige500-1000w
perer. Efter kun I 6r overstegproduktionen100.000stk.
'P 8'. I
alt frem til 1968blev produceret1.300.000stk.
Som nogethelt ukendt.var Eumig i denneperiodeogsi
langt fremme med personalegoder.Der var blevet
oprettet vidtgiende social omsorg, sA som
pensionsforsorg, firma kantiner, gratis arbejdstoj,
bibliotek for de ansatte og 60 busser tog sig af fri
transport til- og fra arbejde. | 1956 overraskede
direktionenbystyret,ved at reducerearbejdstidenfra 48
timer til 40 timer uden lonreduktion.Det var fsrst i
1975,at arbejdstiden
i Ostrig,ved lov, blev nedsattil 40
timer. Aret 1957 var det 6r hvor radioproduktionen
(56.000 stk.) blev overgiet af filmfremvisere(64.000
stk.) og filmkameraer(53.000 stk.). Det var ogsi iret

EumigC4.
indebar,at nu blev Eumig tvungettil at koncentrere
sig
om leveringertil den tyske radio industri.Al produktion
af projektorerog kameraerblev lagt pA hylden og blev
forst genoptagetefter krigen i slutningenaf 1940'erne.
Ved krigens ophor i 1945 viser det sig, at 70%oaf
fabrikkener udbombetog de to grundhggeremi endnu
engangstarteop nrsten helt fra grunden.

Eumig-projektorPBzoom.
| 1949 grundlagde man egne afdelinger for hvor Eumig udvikledemodel'Cl6', en l6 nrm optager.
konstruktionog fabrikation af optik. I l95l deltager Der var en rigtig 'arbejdshest'
til professionelbrug. I
Eumig pi den forste photokinaudstilling i Koln . Det 1958 sendes det forste Eurnig {ernsynsapparatpA
blev firmaetsfsrste lille skridt ud i den storeverdenog markedet.18. februar 1960 dsr Alois Handlerog rned
vrk fra hjernmemarkedet.Samme 6r dar Karl ham ogsi gejsten for Radio- og TV produkter.
Vockenhuber,men harrspladsi finnaledelsenovertages Produktudviklingeninden for dette omrAde sakkecle
I derfor hurtigt bagud.
af hansson(med sammenavn)ing. Karl Vockenhuber.
'P
mm
fremviser,
8'. Det var en 8
december1954kom si
og som Nedturen
til Eurnigssucces-historie
der blev begyndelsen
| 1962sker et generationsskifte.
gjorde Eumig til verderts storste producent af
Et barnebarn.den 25filmfremvisere. P 8 var konstrueret efter helt nye irige unge advokatDr. Raimund Hauserindtrrder og
principper. Der var bl.a. opfundet en indbygget overtagerbedstefaderens
plads som paftner.Han er total
pA l2v og kun 100w. Den kunne uerfarenog en odebggendeuenighedgsr, at han aldrig
lavspendingslampe
kommer overens med den nu 68-5rige ing. Karl
Vockenhuber.Raimund Hauser er alt for optaget af
religion og musik og efter Volkenhubersudtalelser.
lever Raimund i en helt anderledesverden. I 1962
snskerEumig, lige som lidt senereBell & Hovell. at fA
'T 5' pd
sat lyd til filmen. En ganskelille bAndoptager
kun 17 x l0 cm lanceres.Den har en kassettep6 2 x l0
minutter synkroniseretlyd. Desvrrre viser de forste
produktionersi store fejl, at Vockenhuberbeslutterat
standseproduktionen- for altid. Kort tid efter er det. at
Philips kommer med deres 'conrpact cassette'
bindoptager. I 1963 opfinder Eurnig 'servofucus'
systemet- igen en verdensnyhed.Optagerenhedder"C6
Zoom Reflex", og fhr p6 udstillingen i Milano
guldmedaljefor srrlig vellykket formgivning. C6 er
hermed det fsrste kamera med automatisk fokus
EumigC39.
justering af linse elementerne i zoomen. Deltne
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EumigC16.

EumigC16R.

EumigC16R.
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Eumigfabrikken
i 1965.
opfindelse holder sig l5 hr, fsr den motoriserede
autofokusopfindesaf en konkurrent.SammeAr fornyes
P8 projektoren,der nu bliver udstyret med et helt nyt
jodkvartsbelysningsystem.Aret efter i 1964 kommer
magnettoneprojektoren MARK-S,
som forenkler
toneindspilningen gennem modulationsautornatik,
mixerautomatikog stojdrempn
ingsautomatik.

EumigC6zoom-reflex.

Op gennemalle irene, har kunnet konstateres,at rnan
med alle Eumig produkter,har varet tro mod det ganrle
koncept"god og billig". Det bernrrkelsesvrrdigeer, at
kvalitetenfortsat er ypperlig, og det har ikke skortet pi
nytrenkningerog design ud over alle grrenser.| 1965
bestemteEumigs direktion,at nu ville man gA ind pi
markedetfor Super 8 optagere.Valget stod mellem det
japanskeFuji-systemog Kodak Super8. Man valgtedet
sidstepi grund af den forenkledeog lette filmilrgning,
samtdet, at Kodak-kassetten
indeholdtl5 m film. Fujisystemet (ogs6 kaldet single 8) havde kun l0 rn i
kassetten.Designetskulle vrre unik og folge tidens
trend. For forste gang snskede Eumig ikke at benytte
sine egnedesignere.Man entrerermed det danskefirrna
Bernadotte& Bjorn. Dettefirma havdespecialiseretsig i
industrieldesignog var bl.a. kendt for flere apparatertil
B & O, Margrethe skilen, mobler og for plastic
designedeskrivemaskiner.Firmaet bestodaf danskeren
Acton Bjorn og den svenskeprins Sigvard Bernadotte.
Bjorn lavedemodellenog titlen for hansdesign kaldte
han: "New Shapefor New Ways". Eumig selv kaldtedet
"Haute couture in camera construction". Modellen
'Viennette
Super-8' var fsdt. Udseenet var helt
forskelligt fra alt hvad tidligere var set af
smalfilmsoptagere.
Et underliggendegreb, der giver fuld
balance i kameraet.Den dyre zoom-linse er beskyttet
inde i huset.Sort leder pi siden.Flot blank sort lakering
pi top og bund og en front, der hele vejen rund rninder
om bsrstetstil. Et rigtig stromlinetdesign,der ser meget
avant-gardeud. 'ViennetteSuper-8'blev for forste gang
prresentereti 1965 pi the IPEX show in New York. I
Danmark gav pressenden navnet "Jens Lyn" pistolen,
efter tegneserienom den uforfrrdede rumfartshelt fra
1950'erne.Pa IPEX lanceresogs6 en ny Super 8
stumfilm- og en tonefilmsprojektor.

EumigVienette
superB.

EumigVienette3 superB.
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Nu begyndtedet at gi sterkt. Fra 1965 til 1969 steg
irsproduktionen af projektorer fra 130.000 stk. til
185.000stk. og kameraerfra 30.000stk. til 65.000stk.
Eumig var nu blevet verdens stsrste producent af
projektorer med lyd. I 1965 er der 3.200 ansatteog 4
store fabrikker. SYo af hele ornsetningen bruges til
forskningsarbejder. Ved 50 irs jubileet i 1969
proklameredeEumig, at de var de enestei verden, der
udelukkende producerede apparater og tilbehsr til
smalfilmsoptagere og fremvisere. Nresten alle
komponenterblev lavet pi egne fabrikker. Dog havde

som producentfor deresnyudvikledeInstant-smalfilmsoptager med tilhorende speciel fremviser. Ogsi de
kommende 2-3 ir gar det godt Med Eumig har
tilsyneladendefor travlt med at producereunder andre
'brands/names'
og fir ikke selv produkt-udviklettil egen
mrerker/produktion.I 1978 satsesdog stort pi 'Eumig
Nautica'. Et sprndende undervandskamerader kunne
klare en dybde pi 40 meter(l3l ft). Men det var til et
begrrensetpublikum. Det viste sig, at dykkere krrevede
en billedhastighed
ph24bls, som Eumig ikke havde.Og
efter nogen tids brug begyndte forskellige skruer og
mstrikker at ruste. En fatal fejl fra Eumig. Samme ir
1978 tog Polaroid konsekvensen af et vigende
smalfilmsmarked og annullerede al
fremtidig
produktion.Et katastrofeirfor Eumig.

Eumig Mini3 zoo reflex, servofocus, PMA og
Mini5macro zoom reflex.

man i 1968ksbt et kvalitetskamerafra Bosch/Bauer.Det
var et 8 x zoom, som kom til at hede'Eumig308 Zoom
Reflex' med 50 b/s, det vil sige slow-motion.Modellen
produceresogsi hos Bosh/Bauer.Fsrst i 1969 kunne
Eumig selv presentere deres egen top model, det var
'Viennette 8',
som dog ikke fra staften havde slowmotion. | 1969 sker der afgorendeforskydningerblandt
de producerendekonkurrenter. Den italienske fabrik
Silma (kendt for fremragendeprojektorer) opkobes af
Bosch-Group,lige for nesen af Eumig. Bolex skilles ud
fra Paillardog indgir samarbejdemed Eumig. Bolex har
ry for at vrere kvalitet som Rolls Royce. Eumig som
Volkswagen. Men problemet opstir, da de fremtidige
Bolex, blot bliver kopier af Eumig med minimale
rendringer. Det reducerer naturligvis salget. | 1971
kommer Eumig med et interessant pocket kamera
'Eumig mini' og
der laves en nasten identisk 'Bolex
Compact' men til en noget dyrere pris. Forvirringen
stiger,da Eumig nu ogs6 begynderat lave fremviseretil
andre firmaer. Det er f.eks. 'Revue', der selges via
postordre firmaet Foto-Quelle, der var vresentligt
billigere end Eumigs egen, som blev solgt via
fotohandlerne. Pe photokina i 1974 vises en ny
generationsmalfilmkameraer.Det er alle lydoptagere,
der kan optage lyd med si flotte specifikationersom
75hz til 10.000h2og med 18 b/s. Her er Eumig ikke
med. Kodak, Fuji og Chinon er'marked leader'og selv
Bolex har ksbt produkter lavet af Chinon. Aret efter i
1975 forsager Eumig sig dog med ksbte produkter af
Bell & Howell in Japan,der med mindre modifikationer
er identiske med B & H. Alligevel gir det forrygende
godt for Eumig pi fremviser siden. Et yderligere held
for Eumig er, at det amerikanskePolaroidvrlger Eumis
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i farve gul til
Metal undervandshus
EumigVienettesuper8.

EumigNauticaundervandskamera.

Anvisningssalgslistentil lordag d. 29. sept. 2001
Anvisningssalgseffekterneselges som beset, og Dansk FotohistoriskSelskab p6tager sig intet ansvar for eventuellefejl og mangler
til D.F.S. Der afregnes kontant pi stedet med s6vel kober
og den anfarle tilstandsbetegnelse.Kober og selger ertegger hver 12,5o/o
som selger. Kredit gives kun til medlemmer,der ikke er til stede ved anvisningssalget.Ved kommissionskobvil effekterne blive sendt
pr. postopkrevning.Den, der afgiver bud for trediemahdhafter for buddet. Medlemmerkan indsendebud pr. telefon, e-mail eller
Leif Germann Jensen, Gl. Kongevej 172C,2- sal, 1850 Frederiksberg C.
brev til anvisningssalgslederen:
flf. 33 21 43 67
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sig ogs6 med Video-monitoringkameraerog fbrsoger' navnetEumigselgestil den italienske
grev Sassoli.sorrr
sig lidt rned BASF. Og mens systenlenreBeta og VHS netop har ksbt firmaet Silma fra Bosch/Bauer.Silnra
er ved at sl6 sig fast hos andreproducenter,
nir Eurnig bliver for en kort tid Europasstorsteprojektor f-abrik.
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forgrevesat bejle til Rollei. Herefterhenvenderrnansig og Sassolikommer med det lidt malplaceredeslogarr:
til Bosch/Bauerog til sidst til Noris, men ogs6 uderr "Eumig - confidencein the
ftrture" .
succes.Pi dettetidspunkter hele verderrsmarkedetfor
smalfilm/-udstyrved at kollapsetil fordel fbr video. Kilde:
Eumig har ikke har formiet at sadleorn mens tid var. Foredrag
aftroldti DFSden 16.noverrber
2000.
Alle forsogmislykkes.Konkursener uundgieligog der Diverse,Eumig lupe, international
edition l. sarntbogetr
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- 40 timer
Nic6phoreNidpceeksponerede
i
20
de nyesteforskningsresultater

1. Del

Verdenshidtil fsrstekendte(fotografi)'aftaget'afJosephNicdphoreNi6pcei 1826afsit landstedGras i landsbyenSt. Loup-de-\.arenne
't4
Chalon-sur-Saone
i Frankrig' Til hojreseset tblestra i midtentagetafen statdbygnng.
Den langebygningi Laggrundener et bagerimc4
sin skorsten.Til hojre en andenfloj af huset.Eksponeringstiden
har hidtil varet ansliettil 8 timer i fuld soiskin. Billedeter'aftaeit' i 1826
ses- det tydeligtat solenhar skinnetpA beggesiderafgirdspladsen.FysikerenJean-Louis-Marignier
har nu pAvistat eksponeringsti4en
har
vaeretet stedmellem20-40timer.
Pladestorrelsen
er: 16,5cm. x 20.5cm. PA begsiden
stlr med FrancisBauersh{ndskrift: "MonsieurNi6pcesforsteIclll.kktde eksperinteot
medat fiksereet permanentbilledeafnaturenrr,dateret1827,Arethvor det blevprasentereti Det kgl. FolografiskeSelslab.I virkelighetlen
sAdet forste(fotografi)verdens11s i l 822,et fotogravuraf pavePiusVlI, fremstilletudenbrug af et kamera.
Heliografietblev i 1827skenkettil FrancisBauer,sekreteri Det kgl. Fotografiske
Selskabi London.Bauerbcskrcvbillcdet ',en bicl al'
virkeligheden".
I l84l blevdetsolgttil dr. RobertBrown,efteryderligere
et parejere,havnede
dethosredaktoren
afPhot6graphic
Nervs.H, Lladcn
Pritchard
i I 884.EfterPritchards
dor.lLrdlinte
enkendettil Udstillingen
for Opfindelser
i London.Sidstegangdetblevfrenrvist
titfbntligtvar i C'rlstal
Palace
i London1898.I 1952blevclctgenf'undet
affotohistorikeren
HelmutGernsheim
i endeponeret
rejsekuff'ert
opmagasincrct
i l.ondon.h'orldt'n
havdestAetsidenl 9l 7. Billedetbelindersig i dagi H. Gemsheim
fotohistoriske
samlingpAuniversitetet
i AustinTexas.

Jean-Louis Marignier
mere stabilt. Han provedemedjernsalte,oxider og sort
Mine forskningsresultaternebygger udelukkende pi manganoxid. Selv om han af og til opneede
Joseph Nicdphore Nidpces (1765-1833) originale opmuntrende resultater. havde han endnu ikke
manuskripter og arkivalier samt korrespondancer. overvundetproblemetmed at fikserebilledet, som bestar
Ni6pce fsrste skridt mod opfindelsenbegyndte i l816 i at {erne den del af den oprindeligekemiske substans,
med forsog pi at fiksere sine billeder og eksperimenter som ikke var rndret af lysetsp6virkning.
med sslvklorid gydet pi et stykkepapir, som var anbragt
i camera obscura. I maj rnined opniede han for fsrste
Ni6pce besluttedeat finde frem til en metode,hvorved
gang at frembringe et negativt billede pi papir. I hans han kunne fiksere billedet ved at indgraveredet pi en
brevkorrespondance
findes talrige beskrivelseraf disse basis. Med henblik herpi begyndte han at undersoge
aftryk som var udsigten fra et af hans vinduer pi sit lysets indvirkning p6 syrer. Han hibede, at kunne opni
landsted.
en rendring frembragt af lyset der svrekkede syrens
styrke.Der ville si ikke veret megetandetat gore end at
For Ni6pce var det blot en delvis succes,eftersom gyde syren ud pi en metalpladesom f.eks. kobber. Som
billedernekun var negativer,han var oven i kobet ikke i folge af de forskelligereaktionermellem syrenog lysets
standtil at fiksere dem. De blev gradvist sorte, nir de intensitet,ville syren indgravereet billede pi metallet i
udsattesfor lys. For at opni positive billeder, begyndte overensstemmelse
med forskellene i intensiteteni det
han at arbejde med forbindelser,som i modsetning til projicerede billede. Desvrerre blev de syrer, han
solvklorid, der falmede,nir de udsrettesfor lys der var anvendte.ikke endret af lyset - det forblev en fiasko.
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Joseph N idpchore Nidpce

Louis Mandd Daguerre.

Pi trods af dette nederlagarbejdedeNi6pce videre og
udbyggedesin opfattelseaf problernet.Han forstod. at
det ikke var nsdvendigtat anvendeen forbirrdelse"
sorrr
ville frembringe en direkte rnerkbar fotokemisk
forirsagetaf
omdannelse.En rendringaf egenskaberne
lyset ville, selv om det ikke var syrrligt, fore til
frembringelseaf et billede, nir en folgereaktionfandt
sted. enten med en anden forbindelseeller rned selve
sig for alle
basen.I l8l8 begyndteNi6pceat interessere
der kunnerndres urrderpAvirkningaf lys.
substanser,
Under studier af videnskabeligevrerker. som bl.a.
omfattedeLavoisier'sTrait6, GrandeEncyclopddie.og
harr
Klaproth's Chemical Dictionary, fandt
guajakharpiks,der udvindes af et trr, som vokser i
Santa Domingo. Under p6virkning af lys, varierer
harpiksensoploselighedi alkolrol. Hvis det har vrret
udsatfor lys, kan det kun oplosesi ekstraordinrr rerl
alkohol, medensalmindelig alkohol kan bruges,hvis
harpiksenikke har veret udsatfor lys. Ni6pce indsi med
det samme,at denne mide at differentiere rnellem en
harpiks, som er blevet rendret,og en, der er forblevet
intakt, ville vere et middel til at fiksere et billede. Efter
at have opniet opmuntrenderesultatermed disseforsog.
der blev udfsrt i direkte sollys, lykkedesdet ikke, n6r
han provede at fiksere billeder med et cameraobsculz.
1*2

Vi kenderirsagen.Det er kurrultravioletlys, der endrer
guajakharpiks.
Disse str6lerfindes i ahnindeligtsollys.
men blev bortfiltreretaf linsernei hanscameraobscura.
og niede derforaldrig ind til den harpiksdekkede
basis.
Opfi ndelseaf fotografi et
Det skulleblive en helt andenharpiks,som skulle gore
det muligt for Ni6pce at gengivetegningeri 1822 og
senere at aftage "Udsigtspunkter med ('umeru
Obscura". Mrngden af asfalt (kendt som Judras
bitumen),en organiskfossilforbindelse,der stammerfl'a
omdannelsen
af planterved en geologiskproces,der karr
med den, der frembringerolie og kLrl.I
sammenlignes
det gamle Judrea,har man kendt denne biturnensiden
oldtiden.Oldtidensfolk samlededet ind pi overfladenaf
det Dsde Hav, asfalthavetpi gresk, hvor det fortsat steg
op fra havbunden. Egypterne anverrdte det til at
balsameremumier og tretne skibe, og det var rnortel i
Babylonsbygninger' . I det 19. irhundredesFrankrig
klipper,hvorfordet
blev det udvundetaf bitumenholdige
produkt, som Ni6pce anvendte ikke kom fia
Mellemosten. Ni6pce viste, at i fonn af en tynd
grundlak, blev substansenomdannetved at blive udsat
for lys, hvilket betsd, at det ikke blev oplost af
almindeligeoplosningsm
idler.
Hvis nogle fh sparsomme hentydninger i Ni6pces
korrespondancefhr os til at tro, at han miLskei 1818
havde opniet sine fsrste lovende resultater,si kan vi
vere sikre piL,at han i 1822 begyndteat fremstille kopier
af tegningerunderhansforsog pi at fiksere billeder med
et camera obscura. Den 2. september1824 erklrerede

De fleste dokumenter er fundet i f'olgende publikationer: Fouque V., La
vdrite sur Linvention de la photographie.NiecephoreNi6pce, sa vie, sesais,
ses travaux, Librairie des auteurs et de LAcademie des Bibliophiles, Paris,
I 867.
Kravetz T.P., Documentii po istorii izobretenia fotografii, Acad€mie des
Sciencesde LURSS, Stc. Pedersborgand Moscow, 1949(500 pages).Ni6pce,
J.N., lrttres l8l6-1817, Associationdu Pavillon de la Photographiedu Parc
R6gional de Brotonne, Rouen. 1973 (190 pages). Ni6pce, J.N., '
Connan,J.L., and DeschesneO., "Le Bitume dans LAntiquite"
Correspondances1825-1829, Association du Pavillon de la Photographie du
Recherche,1991,p.153.
ParcR6gionalde Brotonne, Rouen. 1974(l9l pages).
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han, at det endeligvar lykkedes.Indtil da havde hans
resultatervreretutilfredsstillende.Fsrst seneresattehan
navn pA denne proces. I rnaj 1826 talte han om sit
"Heliografiske Arbejde ", og det var fsrst i december
1827,at han kaldtesin opfindelsefor "Heliografi".

Heliografi af Niepces ejendom i StLoup-de-Varennes.

omkring 1960.Da jeg tog til stedetkaldet "Le Parc".
opdagedejeg, at underskovenlravdeflernet ethveft spor
af den tidligere mine. Min sogen forekom vanskelig.
selv om jeg havdeet geologiskkort fra 1942, der angav
de forskelligeindgangetil nrirren.Det var faktisk ejeren
af den enesteaktive mine, der er tilbage i OrbagrroLrxegnenl0 km syd for "Le Parc",som viste mig lrojagtigthvor minernefra 1816 havde ligget.Jeg tog ca. l0 kg
malm, som bestodaf limsten genrremsyret
af bitumen.
Da jeg kom tilbage til mit laboratorium,uddrogjeg
bitumen,som udgjordeca. 5Yoaf den oprindeligevrgt.
Vi var si i stand til at lave fine heliografierved at
anvendedenne bitumen, efter at den fsrst var filtreret.
Resultaternesvaredetil dern. der var beskrevetaf
Ni6pce,lysfolsomheden
liggerner op af den,rnanopnir
med blsd bitumen.

Heliografi
Her er de forskellige stadier i fremstillingen af et
heliografiskbillede:
- En stor mrngde asfalt-pulveroploses i eterisk
lavendelolie.Der tilfojes irrgen andre additiver.
Resultatetbestir af en ret tyktflydendeoplosning.
- En lille mengde af denneoplosninggydes ud i et
tyndt lag pA basen. I N i6pces mest perfbkte
fremgangsmide(1828) bestoddenneaf en fbrsolvet
kobberplade.
Han brugteentenen blod klud eller err
bsrste.Nir den varmtorres,bliver laget til en glat.
jrevn,gyldenlak.
skinnende,
- Efter belysninger der ikke noget synligt billede,
Pladen srnkes ned i et fofiyndet bad af eterisk
lavendelolie,
som oploserde dele,der ikke har vrret
I vore fsrste laboratorieforsog,blev der fremstillet
udsatfor lys. Det er derrfase.vi kalderfrernkaldelse.
billeder med asfalt, leveret af kemiske firmaer. Senere - Billedetskyllesi vandog torres.
for at komme tettere pi Nidpcesegne forsog, begyndte
vi at soge efter asfalt, der 16 tettere op af den, han
Som vi tidligerehar vist, bliver asfaltenikke gioft mere
anvendte.Nidpce havde et lager af fludiet, da han hvid ved lyspivirkning,sidan sorn Ni6pce fik en til at
I l8l7 havdehan allerede tro i hansanvisninger,
begyndteat eksperirnentere.
og sourer det modsatteaf nesten
faet idden med at anvende det til at forsyne sin alt, hvad man laser i litteraturenom fotografienshistorie
pyreolofor 5. Nidpce havde giort foresporgsler i 6-12..Den omdannelse,som asfaltenundergAr,kaldes
asfaltminernei Ain nrr Seyssel, isrr et sted kaldet netagtigforgrening,eller kryds-forbindelse,og man har
"Mine du Parc". Disse rniner var oprettet i det 19. stadig ikke forstiet den helt''. Under lysp6virkningen
Arhundrede,men er i dag nedlagt. Den sidste lukkede samlesmolekylerneog danneret net, heraf processens

Princippet i Heliografi
Ni6pcesmetodeblev aldrig publiceret,og hansknowhow forblev uudnyttet irrdtil 1989,hvor vi indledtevort
forskningsarbejde
so.ry,j videst mulig udstrrekninger
4'6-rr.
Vi har kun 6t enesteoriginalt
blevetoffentliggjort
provetryk, fremstillet af Nidpce selv. Det er udsigten
fra vinduet i hans hjem i St.Loup-de-Varennesnrr
Chalon-sur-Sa6ne.Pladen findes nu pi Texas
Universiteteti Austin l. Det blev fotografereti 1827 og
udgjorde kun en af etaperttei hans mange forsog. Det
ville vrereuklogt at tro, at alle hansheliografiersi ud
som dette. Efter 1827 anvendteNidpce andre teknikker
til at frembringebilleder,som ikke lignerAustin-pladen.

navn. Forbundetpi dennernide kan molekylerrreikke
1"6-12
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Nidpceshdndbyggedekamer u

Lakken er guldbrun og den er let at se efter
fremkaldelse,idet de ornrider, der blev udsat for mest
lyr, vil fremsti msrkere end de, der var mere
afskarmede, hvor basen kan ses gennemden oploste
lak. BilledetfremstArsornnegativ.

Marignier's opstilling til clemunge.forsog.

Selv om asfalter istand til at gengivevariationeri lys, fia basen er msrk. fiernst6r lakken lysere end
skal disse variatiorrer strengt overholdes. Denne baggrunden,og billedet ses som positiv, fuldstrndig
egenskabkan forklares i oplosningsgrad.Vore fsrste som et daguerreotypiz.
milinger har vist, at den lak vi brugte, tillader en
gengivelsepi op til 80 linjer/mms. Dette svarertil den Den beromteudsigt fra vinduet pi hans landsteder af
bedste oplosning, der kan opnAs i dag med moderne dennetype. Basener en tinplade,som 174 hr senere,
kameraer. Denne glimrerrde billedskarphedviser, at stadiger glat og skinnendesom et spejl.Billedet er det
lysvirkningenblev strengt overholdt med hensyn til asfalt-negativ,
som Niepce fremstillede. I normalt lys
tidsrum,hvilket betyder,at der var megetlille sekundrr fremstir billedetsom et negativ.Hvis det anbringespi
effekt (kredereaktion).Der forekom kun en fotokemisk et msrkt sted under skrAt lys, kan man se den bersmte
omdannelseder, hvor der var lys. Dette fir os til at udsigt,men med dyberegAende
detaljer.I fodnote+ gives
mene, at hver enkelt "photon" skaber en meget let der en detaljeretanalyseaf billedet.
reaktion, og vi mener derfor, at billedfremkaldende
netagtig forgrening behover meget mere lys end en | 1824, 6ret for de forste vellykkkede forsog pi
kredereaktionville have brug for. Vi ser faktisk, at lav litografisk sten, skrev Ni6pce om positive/negative
lysfolsomheder det modsatteaf en hoj oplosningsgrad. billedvirkninger (brev af 16. september 1824). "Vora
forsog pd litografisk sten viser, at den Jrembrugtc
virkning er den modsatte af, hvacl der sker pu en glut
Ni6pces brug af asfalt
Nidpce udviklede tre mider til at til at fremstille sine basis. Selv om den er fuldstendig poleret, giver .stenert
billeder, ved at bruge asfalt: billeder graveret pi en ikke en ner sd god afspejling sotn en skinnende busi,s.
metalplade(kobbereller tin), direktepositivebillederpi Med en korreh placeret grund, sker der en spejlvending
tin og sort/hvidebilleder pi solvplader.Jeg vil ikke her af det negative billede, fordi den fuldstczndig glatte luk i
tale om graveredebilleder.Jeg vil her omtalede to typer genspejlende lys skinner, hvorimod den matte sten
behandling,som blev anvendt til billeder, som var fremsttr morkere". Det er fsrst fra 1821 at Nidpce
bliver interessereti dennetype billede. Tidligere som i
optagetmed et cameraobscura.
1824 havde han altid behandletbilledernerned asf'alt.
gravorergzr,nhr de laver en gravering.
som
.Positive-Negativebilleder
Som vi allerede har forklaret. er billeder fremstillet
Positive billeder lavet med joddampe
med asfalt negativer.Under srrlige omstrendigheder
kan
de ses som positiver. NAr lakken er blevet gydet pi en Under hans rejse til Englandi 1821 hentydedeNi6pce
(brev af
fuldstrndig blank overfladesi som glas eller et spejl og for fsrste gang til dennetype billedbehandling
undereksponeres,
kan billedet ses som et positiv. Nir 31. oktober 1827). Han begyndte at anvende den i
dette er tilfreldet, er den fremkaldte lak meget tynd og sommeren1828.Princippeter baseretpi den idd,at man
lettere matteret.Ved skri belysning og nir genskinnet mi sortfarve de bare metalomrider. der frenrstAr
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metallet intakt og i allerhojestegrad skinnende og i
stand til at reflektere eu stor del lys. De mindre trtte
omrider bliver udsat for den samme mengde jod og
filtrerer en del af det. Den brskdel afjod, som omdanner
metallet, og folgelig rnrengdenaf solvjodforbindelsen,
der er skabtpi overfladen.er omvendtproportionelmed
lakkenstethed og tykkelse.
Under msdet den 19. august 1839 i Videnskabernes
Arago faren for
Akademi forklaredevidenskabsmanden
at opni et tiget billede, sifremt joddampenevar til stede
la.
for lrenge
Langsomtforandreshver solvj odforbindelseskrystalti I
en partikel af metallisk solv. Aflrengig af derestrthed,
fremstir disse partikler for ajet som omrider af
forskellig intensitetaf sort til hvidt. Fordelenved denne
metode,i modsrtning til den, der anvendersyre, er, at
den bedre gengiver halvtoneeffekter. Ydermere
bibeholdesalle detaljernei asfaltnegativet.Det opstiede
billede er et bevis pi den hoje kvalitet af det originale
som
Kardinal d'Amboise
billede.Det originalebilledesstsrrelse
./itto-gravering
asfaltfremstillede
r 826.
er 80 x 90 mm. Med denne type linse drkker det
Nidpcefandt da pA at laveet asfaltfrernstilletfrembragtebillede ikke hele pladen.
skinnende.
pi
negativ
en poleret solvplade og udsrtte det for Dette forklarer den meget synlige glorieeffekt pA
joddampe.Dissemegetetsendedampeangriberhurtigt negativet. Eksponeringstiden var fem solskinsdage
sslvet og danneren tynd hinde af solvjodforbindelse.(mmelm20 og40 timer).
Nir den udsrettesfor lys, forvandlesdenne hinde til
Lyseksponering og eksponeringstid
mikroskopiskepartikler af metallisksslv. der fremstir
sort for ojet. De lyse dele af rregativetblive morke. Ndr Da vi begyndte vort arbejde, havde vi ingen
den lak, der beskyttermetalletfiernes,skinnerde dele af oplysningerom, hvor lang tid Ni6pce brugte til at
metallet,der blev udsat for lys, igennem.Billedet er eksponeresine plader. Han lavedepladerved brug af to
positivt 7,8-11.
Courtoisopdagedesolvjodforbindelsen
i metoder: pi bagsidenaf et cameraobscuraog gennem
l81l og dens egenskaberblev kendt genrremGay- kontakt med en tegning pi papir, som han havde lavet
gennemsigtigtved at anvettdelak.
Lussacaarbejdei I 813.
Ved at anvendedenneteknik har vi veret i standtil at
So, hvor godt den forandrer vrrdien af et asfaltfremstilletbillede.Fordeleneblev fsrst tydeligeefter at
have reproduceret processen.Vi vidste allerede. at
solvjodforbindelsenvar en effektiv forbindelse til at
gare salv msrkere. Vi tenkte, at ligesom en syre ville
dets dampe kun gore de dele af metallet morkere. sonr
var fuldstrendigbare, hvilket gav et billede med meget
store kontraster.Vi blev forbavsedeover at se, at det
positiv, vi opniede, var af en kvalitet, der kunne
sammenlignesmed aktuellesort/hvidefotografier.
Fordelenved at anvendejod i modsretningtil en syre.
ligger i, at den er luftfonnig og siledes kan trenge
igennem lakken. Graden af gennemtrengeligheder en
falge af tykkelsen og trtheden. som optr€der som en
kontrol, og som gor den langsommere.Sifremt lakken
er tyk, vil det tage tid for en lille del af gassenat ni
basen.Hvis jodindholdeter mindre end tid, vil solvet
ikke blive forandret.Lakken virker faktisk som et filter"
som kun akcepterer en lille mrngde jodmolekyler.
Praktisk talt forsogte vi ikke at overskridetiden for de
omrider med den tvkkeste lak. hvilket efterlader

Vi var i stand til at reproduceretegninger ved at
anvende Nidpces metode, som ikke er andet end
metoden for kontaktaftryk. Det tager tre timers
eksponeringmed sollys pi et lakket papir at trykke et
billede pi asfaltlaget.Denne tid er den samme som
Daguerreomtaler i sin beskrivelseaf fremstillingenaf et
daguerreotypi,nemlig tre til fire timer for denne type
Endvidere har J.B. Biot, medlem af
forsogrs.
kommissionen udnevnt af Arago, for at undersoge
en
tidlige fotografiteknikker, ligeledes nevnt
om
nir
han
taler
eksponeringstidpi to til tre timer,
'u.
Nidpcesmelodetil at reproduceretegninger
Ved at m6le lysmrngden i et kameramed linseibning,
der ligner den Ni6pce anvendtetil sine strrkest belyste
motiver fandt vi, at lysintensitetener 20 gangemindre
end den, der blev modtagetgennemet lakket papir. Man
kan derfor konkludere, at kamera-eksponeringstiden
tn
In pup"r, wriftenbyjoumalists rvhowerwpresentat theAcademy.
tt
du daguenetype,
Dugu..r., L.J.M.,Historieet descriptiondesproc6d6s
Alphonse
Girouxet Cie.,Paris1839.
l6
desradiations
et surL6mploiqu'ena
Biot,J.8.,"Surleseffetschimiques
dansla chambrenoir",
fait M. Daguene,pourobtenirdesinagespersistantes
JoumaldesSavants.
1939.3: L
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specialisti bruges af camera obscura.Han sogte efter
udveje til at fiksere de fremstilledebilleder. Den 14.
december1829 tog Daguerrefra Paris til Chalon-sLrrrnecl
Sa6nefor at underskriveen kompaniskabskorrtrakt
Ni6pce.Det vil sige,at i denneaftalebidrogNiepcerned
fotografimetodenog Daguerregav sig selv til opga\e
sivel at forbedre det apparat. som tog billedet. og
udvikle metoden. Efter kontraktens indg6else
ibenbared.gNi6pce heliografienshernrnelighederfbr
Daguerre.''
mellem Parisog Chalon foregik forst og
Samarbejdet
fremmest ved korrespondance,skont de tre rejser
FranqoisArago.
Daguere foretogtil Chalonudentvivl gjordedet rnuligt
gsre storefremskridt.Nir rnan hser Daguerresbrere
at
en
e.
J.B.
Biot
talte
om
i
direkte
sollys
flere
dage
varede
(dem
fra Ni6pce er giet tabt), ser rnan, at de to mand
Arago
tid pi tre dage for at opnA katnera-billeder.
begyndte
med at soge efter en metodetil at endre den
r.rnder
rnodetden
bekreftedetre dageseksponeringstiden
Akadernii Palis.og heliografiskeproces, s6 de kunne opn6 et positirt
19. august1839i Videnskabernes
billede. Det er klart, at det faktum, at de skulle
detteblev angiveti aviserneden nrste dagrr.
billede, gor det blot
Det forsogvi foretogmed et kameramed errlinseibning spejlvendedet asfalt-fremstillede
der
ph fl4, der svarertil de linser. sorn Niepce atrvetrdte.endnumere komplicereti det antal manipr.rlatiorrer.
rluligheden
for
et
mislykket
skulle
udfsres,
og
ogede
fbr
at
er
nodvendig
lange
eksponeringstid
at
denne
viser,
tage et billede af et landskab 10. Asfaltens resultat.Ydermerevar negativetikke velegnettil at lar,e
utilstrrekkeligelysfolsomhedforte til, at dennetretode reproducere, eftersom den positive spejIvending
blev opgivet. Dette var sA Ni6pcesteknik. Den sktrlle opfundetaf Nidpcefandt steddirektepi den forsolvede
printere.der blev plade. Ni6pce og Daguerre regnede ikke med store
ikke forvekslesmed de fotornekaniske
anvendttil at gengivebillederirrdtil omkrirrg 1930r-. vanskeligheder
ved at finde en mide til at fremstille
teknikkerer forskelligetia positiver, si snart de kunne finde en metode til at
Dissesenereasfalt-baserede
det, Ni6pce gjorde,og giver ikke, sorn det er tilfaldet "lysne" asfalten.Asfalt-billedeter negativt pi grund af
med heliografi,positivebilleder.
baggrundensbrune farve. De mente, at ved at anvende
asfalt, som var bleget, ville det resultere i et direkte
Forholdet mellem Ni6pceog Daguerre
positivt billede. De startedederfor deres felles arbejde
Den langsomhed,hvormed billeder blev fremstillet ved at prsve at blege brun asfalt og gore det mere
med lysfolsomt.Det vanskeligei denneopgavefik dem til at
gennemasfalt,fik Ni6pce til at gi i kornpagniskab
Louis Daguerre med det forrnAl at oge lysstyrkerr i prove andresubstanser.
camera obscura. Daguerre var kendt for at v&re
Ni6pce og anvendelseaf harpiks
Den 26. februar 1830 provede Nidpce at forbedre
kvaliteten af sin asfalt ved at blande den med harpiks,
inden han smurte den pi pladen. Ni6pce og derefter
Daguerre kritiserede dette arbejde. Daguerre skrev,
"Ligesom De finder jeg, ut Sandarac, Harpiksdrdber,
Shellak, (Jomfru) Naturt,oks og Kopal er ubrugelige".
Bortset fra voks er disse forbindelser varianter af
harpiks,der normalt brugestil at fremstille lak.
I maj 1830 arbejdedeNiepce med en lak, der var
baseret pA asfalt, hvori han blandede harpiksdriber,
Han skrev om fem
sandaracog en smuleshellakpulver.
"Lak
nr. 4 er den
forskellige lakker af denne type;
eneste,der bliver hvid, nur den bliver udsatfor lys, lak
nr. 5, i flydende form, giver en god kvalitet af hvidt".
Nidpce si ud til at vrere pA rette vej til at opni en hvid

Ni1pce og Daguerre under deresforsog'

" Clerc,L.P.,La technique
photomecaniques.
[:ditionscle
desreproductions
Paris,1955.
la RevueLe Proc6d6,
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Seks eksemplarer af objektirer. som viser de forskellige kombinationsnuligheder beskrevet al
optikeren Charles Chevalier i Paris., ingen af objektivsetteneer komplette.
Da obiektiverne erfrenstillel som hdndarbejdegennem en lengere drrekke, er der i opbygningen
detataljlforskelle, selv om enkeltdelene er indbyrdes fuldt kompatible.
Alle objektiverne erfremstillet til anvendelsepd et hel-pladekamera(165 x 215 mm), bortset.fra et
enkelt til anvendelsepd etttu-pladekamera(83 x 108mm).
Det koniske design skal sikre .filld udlysning ogsd i pladens hjorner, i modsetning til q,lindriske
modeller, der pd storre formuter kan.fordrsagevignettering.
I Chevaliers katalog.fra 11i11er prisen 55 Francsfor I/6 plade objektivet ogop til 200 Francs /br
hel-plade objektivet.

Landskabsobjektiv.

Kort I andskabsobjektiv.

Alm. portretobjektiv.

Min studierejse til bl.a. brsdrene Lumiires bolig og museum i Lyon, museet for E.J. Marey i Beaune,
men ikke mindst besogetpi Nc6phore Ni6pce landsted og museum blev en usredvanlig oplevelse.Det
lykkedes at fi ret til at oversette og publicere denne videnskabeligealhandling af fotohistorikeren og
kemisten, Jean-Louis Marignier, som i 10 ir har arbejdet pi at afprove Ni6pces kemiske forsog pi at
fastholde et fotografisk billede. Forsog og eksperimenter har afdrckket hvorledes Nidpce og Daguerre
arbejdede som forskere. I de folgende numre af Objektiv presenteres de enkelte museer. F.B.
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Bag disken ser vi Charles Chevalier i
hansforretning i Par is.

SamarbejdspartnerneNitpc'e ttg Daguerre.

lak. Vi fAr aldrig at vide. om denneserieharpiksforsog
blev opgivet,fordi tekrrikkenvar for komplicereteller,
fordi resultaterne
var for vanskeligeat opni.
Juni 1830- Daguerre besogerNi6pceigen
Seks mineder efter deressamarbejdestartede,besogte
DaguerreNidpce i hans l{em i St. Loup-de-Varennes,
syv km fra Chalon-sur-Saone."Mr. Daguerre kom her i
I1 dage i juni", skrev Nidpce til en af hans fntre. "I
Iobet af denne halve nmned arbejdede vi uaJbrudtfra
morgen til aften. Selv om vi opndede betydningsfulde
af min tehtik med hensyn til
forbedringer
eksponeringstid, har vi endnu ikke kunnet opnd et
resultat, der gor det muligt.fbr os rigtig at anvendedet
camera obscura, som Dugueruehar stillet til rddighed."
"betydningsfulde
Hvad kunne det v&re
for
"
Nidpce
hentvdede
til
?
forbedringer
Fire m6neder efter dette besog i Chalon bemerkede
Daguerre den 9. oktober 1830. "Jeg beklager hver dag,
vi ikke tilbringer sammen. Det er sikkert, at hvis vi
havde v@ret sammen i den tid, der er gdet siden min
afrejse, ville vi hwe gjort storre fremslvidt, for vi er
ikke ndet spor lengere med hensyn til
fahisk
hurtigheden". Begge mrnd anfarte, at det var
eksponeringstiden,de forsogte at afkorte. Det bor
bemrerkes,at Daguerre sagde "siden min afrejse" og
ikke "siden starten af vort parlnerskab", idet han
dermed anforte,at det var i juni 1830, at de begyndte
med at prove pi at gare eksponeringstiden
kortere.

Et af Ni4pcesheliografiforxtg./ra ca. I 829.

Erkendtlighed
Forfatteren snsker at rette en speciel tak til llme llichile }linanr lirr
hendes samarbejde, til M. Collin fra Nlinerne I Orbagnour, til alle
forskerne i Rusland, tlSA og Frankrig. som har sat os i stand til at
anvende Ni6pces korrespondance i form af fotokopier og foto af de
originale manuskripter. f,n sarlig tak til l\lme J. \i6pce og \1. \t.
Bonnet, P.G. Harmant, B. Lefevre og L. Schaaf.
Oversattelse: Lene Duch6ne, Bruxelles. Redaktion Flemming Berentlf.
Afhandlingen: L'invention de la photographie par Nic6phore \i6pce.
apport de fa voi exp6rimentale. ISBN 2-907291-19-3.!lus6e \idphore
Ni6pce,28,Quai des Messageries.7l 100 Chalon-s/Saone.F'ramkrie, Att:
Laurent Vallon (Service des Publics. Fortsaettes.,.....
o
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'B,REJ&SE-FTLMI
DANSKE STUMFILMFOTOGRAFER:
- Johan Ankerstjerne
Marguerite Engberg

fortreller os om den kontrakt, der blev indgiet. Brevet
lyder siledes:
"I ovrigt tillader vi os at gore opn?erksompuu, ut
Kontrakten er indgaaetfor Tidsrummelha 12. August
1911 til I.September 1913,og kan ikke opsiges.fru Derc.s
Sidefor til sidstnavnte Dato, hvilketforotrigl tuuu rrcrc
Dem bekendt."
Ankerstjernesgage var ved ansrttelsen 40.50 kr. orn
ugen,og den var den sammei l9l2'. dog fik han den 17.
karr
maj et gratiale pn 1.000 kr. Til samrnenlignirrg
n&vnes,at Axel Graatkjrer,der indtil JohanAnkerstjerne
blev ansat,havde vreret selskabets enestefilrnfotograf.
fik en halvminedlig gage pA 100 kr. Med andre ord.
Graatkjrersanciennitetbevirkede,at hansgagevar noget
hojereend Ankerstjernes.Men alt i alt mA rnansige.at
lonningernevar ret lave. August Blom, selskabets
kunstneriskeleder og forsteinstruktsrvar den. der flk
den hojestegage af det faste personale,idet harr fik en
halvminedlig gage pi 333.33 kr. Edouard SchnedlerSorensen,
en instruktor,der var blevetansati l9l l. flk
kun 150 kr i halvminedlig gage. De fastansatle
skuespilleresom Frederik Buch, Emilie Sannonrc'rg
LauritzOlsenfik henholdvis150kr, 125kr. og 175 kr. i
halvminedliggage.De eneste.der fik hojeregagervar
stjerneskuespillerne:
ValdemarPsilanderfik i l9l l 100
Nordisk Films Kompagni
Nordisk Films Kornpagni, Danmarks fsrende kr. om dagen for at medvirke i en fihn; og hans gage
filmselskabi den tidlige stumfilmstid, udvidedei foriret stegir for ir. AugustaBlad fik 350 kr. pr film, Clara
l9l I produktionen dels ved at fordoble lrengdenpA Pontoppidanfik275 kr. pr. film. Poul Reumertsgage
den enkelte spillefilm, dels ved at age antallet af film. lod pi 500 kr. pr film.
Nu kunne Nordisk Film Kompagni derfor ikke lrengere
nojes med en enkelt instruktor og en enkelt fotograf. Inden udgangenaf l9ll havde August Blonr valgt
'Fru
Selskabets6 sig derfor om efter nye medarbejdere., Ankerstjerne som fotograf til to af sine film:
heriblandt ogsi nye filmfotografer. FredeSkaarup,der Potifar'og 'Det morke Punkt'. HerefterbestemteBlonr
dengangvar ansat pi Nordisk Films Kompagni, havde sig til fortrinsvis at lade Ankerstjernefotografere sine
set Ankerstjernes reportagefilm fra Randers og pa film, hvilket han da ogsi gjorde,indtil han i somnreren
I et interviewi DanskFolkebladi
Skaarupsanbefalingsendteset brev til Ankerstjerne den 1915forlod selskabet.
1945 udtalerAnkersderne,at han i l9l I var fotograf pA
23. maj l9l1 medfolgendeordlyd:
"Gennem Herr Baack har vi erfaret, at De soger Dem 26 film og at han ialt optog 52.000 meter. Det kan ikke
en ny Plads. Hvis saa er , vil vi kunne anvendeDem, stemme.Han var muligvis fotograf pi 30 fihn. Men
var langt fra 2 000 rneter. De
forsaavidt De egner Dem som Optager ved vort Teater. deresgennemsnitslangde
Vi maatte i saa Fald gerne have Dem nogle Dage paa lengste var pi ca. 1000 meter og mange var kofiere. I
1912 blev det til I I film for Blom, foruden at
Prove."
Ankerstjerne tog omgiende over til Nordisk Films Ankerstjerneogsi niede at vrerekamerarnandpi to filrl.
Kompagni. Han mi have vist et tydeligt talent, for instrueretaf Robert Dinesen.Ankerstjerneudvikledesig
allerede efter et par provedage blev han ansat som hurtigt,ogomking l9l3-1914 stir han ubestridt som
spillefilmfotograf. Et senerebrev fra den 15. april 1912 Danmarksforende fi lmfotoeraf.
Johan Ankerstjerne
Johan Valdemar Ankerstjerneblev fsdt den 17. januar
1886 i Randers,dsde den lS.august1959i Ksbenhavn.
Den vordene filmfotograf begyndte sin karriere som
urmager i Randers.I l90l blev Ankerstjernedesuden
filmoperatori byensforste biograf 'Kinografen',der 16i
Middelgade 14. Snart fik han lyst til selv at optagefilm,
og den 2. december1907var der premierepi hansforste
arbejde,en rrekke smi reportagefilmfra byens liv med
titler som 'Junckers Arbejdere forlader Fabrikken' som man ser Lumidre, havde ikke levet forgreves- og
'Randers Brandkorps Ovelser'. Det blev i den folgende
tid til ialt l5 filmprograrrmer. Det sidste program,der
havde premiereden 15. oktober 1909,hed 'Brandenpd
Junckers Fabrik torsdug, d. 30. September 1909'.
Ildebrandevar populefi stof i den tidlige filmhistorie,
ligesom de ogs6 senereblev det i fiernsynetsfsrste tid.
Grundener den simple,at en ildebrandi almindelighed
strekker sig over et langt tidsforlob, si fotograferne
kan ni at komme og optageulykken. Det er nogetandet
med
som
togsammenstod og
trafikulykker
bilsammenstsd,hvor fihnfolkene fsrst kommer,efter at
ulykken har fundet sted.
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ikke kunne sige nej til. Dette selskabsejer og ledervar
filminstruktorenBenjamin Christensen. Han skLrlle
igang med en ny film 'HevnensNat'. Emil Dinesen,der
havdevpret hansfotograf pi gennembrudsfihnen'Det
hemmelighedsfulde
X' var dsd i foriret l9l 5, Benjarnin
pi udkik efter en ny fotograf-.
Christensen
var
derfor
Ankerstjernesarbejdevar ikke blot prregetaf omhu og
precision , men ogsi af hansevne til at understsfteen Valget faldt pi Johan Ankerstjerne. At fe fat pA
nir
denne Danmarksfsrende kameramandkrrvede et godt tilbud.
Blom,
som
begavet instruktsr
eksperimenterede med billede, lys og afskering. Og det var det, Ankerstjernefik. Han fik tilbud orl ikke
Optagelsermed sidelys,der blev typiske for dansk film blot at vere fotografpi den komnrendefilrn, men skLrlle
fandt man i mangeaf de film, som han fotograferede. ogsi vrcre selskabets tekniske leder og foresta
Dette sidelys bevirkede,at personernei bedregrad stod fremkaldelsenog kopieringenaf dets film. Kontrakten
frem og blev nrsten tredimensionale.Ankerstjernes mellem Ankerstjerne og Benjarnin Christerrsenel'
'Atlantis' fra 1913, miske bevaret.Lad os citerefra den:
evner nir deres hojdepunkti
instruktoren August Blorns bedstefilm, en film, hvor "Imellem A/S Dansk Biograf ('o. og Herr Fotogrul
indgaaes Dags
Dato
der er mange eksemplerpi Ankerstjernesevne til at Ankerstjerne
.fblgendc
udnytte hele gritoneskalaen.Man kan n&vne scenerne Overenskomst:
Herr Ankerstjerneengagere,sfra 9de August 1915i
i billedhuggeren Eva Burrresatelier - man havde i dette
fi
scenen
tre
Aar som Leder af Tekniken pa Fabriken, .\utttl
for
at
Rudolf
Tegners
atelier,
lde
tilfe
anvendt
fh
det
mulig
og
samtidig
Optager af Fabrikens levende Billeder.
Hen
til at virke si realistisksorn
Ankerstjerne tager sig med hele ,sin Arbejdskruli ul
retteformat pi interioret.
'Atlantis'er inspireretaf Titanic katastrofenfra iretfar. nevnte Arbejder og kan ikke vrcre interesserel i undre
hvor en Filmsforetagender.
| filmens handling indgAren skibskatastrofe,
'Roland' synker. Selve Gagen er
atlanterhavsdamperved navn
for de tre Aar henholclsvi^sB - 9 - 10.000
fi lmens beromteste,er fotograferet Kroner, som betalesugentlig hver Fredug bug,ucl."
katastrofescenerne,
og klippet i en forrygenderytme. Man klipper mellem Et lykkeligt samarbejdeopstodsnaft mellem Benjarnirr
der forsogerat reddelivet og Christensen og Johan Ankerstjeme. De var
de panikslagnepassagerer.
pi hver deresfelt. BenjanrinChristenserr
der perfektionister
og sceneraf damperen,
kommeop i redningsbidene
eminentebilledsans kunne f.eks. tage den samrnescene op til ti gange i
synker.Takket vere Ankerstjernes
stir disse scener som noget af det smukkeste,dansk forskelligebelysninger,kameravinkleretc. for at sikre
sig lige det resultat,han havdefor oje. DennernAdeat
stumfilm har skabt.
| 1915, kort fsr Ankerstjerneforlod Nordisk Films optagefilm pi var usredvanligdengang,hvor Nordisk
Kompagni, var han cheffotograf pi endnuet af Bloms Films Kompagni og de andre danske selskabel i
filmen 'Verdens almindelighed
producerede
en 1.000metersspillefilmpb
rnesterv&rker, science fiction
Undergang'. Filmen beskriver et fatalt mode mellem
jorden og en planet fia verdensrummet.Ligesom i
tilfreldet 'Atlantis' blev intet sparet for at gore denne
si realistisk som mulig. Fremhreves
verdensundergang
mi nogle scener,der blev optaget i en minegangved
Hoganiis. Her ser vi fihnens to hovedpersoner,Ebba
Thomsen og Olaf Fonss. forgrves prave at overleve
katastrofenved at sogened i en underjordiskminegang,
der kun oplyses af de hindlygter, de selv medbringer.
Arbejdet med denne film var si omfattende, at
fotograf ved sin
Ankerstjernemitte haveen assisterende
side. Det blev Louis Larsen, der efter Ankerstjernes
afsked med selskabetblev en af de fsrende fotografer
hos Nordisk Films Kompagni. Ankerstjerne niede at
optageca. 30 film for August Blom i lobet af sin tid hos
NordiskFilms Kompagni. Herudover arbejdede han
ogsi som kameramand for folgende instruktsrer:
Robert Dinesen, Christian Schroder, Holger Madsen,
Sofus Wolder, Hjalmar Davidsen, Karl Ludwig
Schroder, Karl Mantzius. Alfred Cohn og Martinius
Clara Pontoppidan stdr ved vindueskarmen og
Nielsen 'Verdens Undergung' blev Johan Ankersdernes
Johan Ankerstjerne anvender det for dansk
sidste film for Nordisk Filmskompagni,for engang i
stumfilm sd beromteside$'s.
lsbet af sommeren l9l5 fik han et tilbud fra
'GengeldelsensRet'Dansk Film
Co. 1917.
filmselskabetDansk Biograf Compagni, et tilbud han

Fra 1913 mi fremhrevesto August Blom instruktioner
Betty Nansen som stjerne.Det
med teaterskuespilleren
'Brislet Lykke' og 'Af Elskovs
drejede sig om filmene
Naade'.
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l-2 uger. JohanAnkerstjerne forstod,som den dygtige efter to film optageti foriret 1920gik selskabetind. En
fagmand han var, at underordne sig Benjamin ikke srerlig betydelig instruktor ved navn Fritz
Christensensdirektiver. Tintningen og toningen af den Magnusseninstrueredestorstepartenaf fihnene. Inderr
endelige filmkopi gik de begge meget op i, hvilket sin ansettelsepi Astra havde Magnussendels arbejdet
resulteredei en efter sigendemegetsmuk originalkopi. forNordiskFilmsKompagniogindtil udgangen
af l9l6
Desverre findes den ikke lengere. 'Hevnens Nat', der for SvenskaBiografteatern.Dette selskab afskedigede
fik premiere i 1916, blev en lige si stor successom ham ved udgangenaf 1916,fordi producentenCharles
'Det hemmeligheddulde X'.
Samtidens kritik bide Magnussonvar utilfreds med hansarbejde.Det lykkedes
hjemme og i udlandet var meget rosende Ogsi ikke Fritz Magnussen at instruere en eneste
Ankerstjernesindsatsblev p6skonnet.F.eks.skriverJens bemerkelsesverdig
film i sin tid hos Astra eller Dansk
Locheri sin anmeldelsei fihntidsskriftet'Filmen'denl. Film Co. Alle filmene var sdernefilrn, bygget op
oktober
1916: "Filmen er fotograferet af Hr. omkring Olaf Fsnss person. Historiernenrindedeonr
Ankerstjerne, der fortjener sin ikke helt ringe Del af dem, Nordisk Films Kompagni produceredefor krigen
Aren for det smukke Resultat." 'Blind Justice', som og virkedegammeldags
alleredeved prernieren.Det tnd
filmen hed i U.S.A. blev kArettil minedensbedstefilm. have veret nedsliendefor Ankerstjerneat arbejde ved
Der blev solgt273 kopieraf den i U.S.A.
dette selskab. Men heldigvis fik han kort efier
Til trods for denne films succesophorte samarbejdet filmselskabetsophor endnu en gang et tilbud fl'a
mellem Benjamin Christensenog Ankerstjerne snart Benjamin Christensen. Denne skulle efter lange
derefter. Dansk Biograf Compagni, Benjamin forberedelser
igang med at optageden film, der skulle
Christensensselskabhavde isrervreretbaseretpi salg til blive hans bersmteste: 'Hek,sen',eller som den ogsir
udlandet, og da dette salg blev vanskeligere og hedder 'Hexan', for
filmen var optaget fbr svensk
vanskeligere,efterh6ndensom verdenskrigenbredtesig, kapital. Igen stod Benjamin Christensen bAde sorn
opgav Benjamin Christensen i foriret 1917 at fare instruktsr og manuskriptforfatter.tbruderr at hau sorrr
selskabetvidere. Den 13. april sendtehan Ankerstjerne sedvanligspilledeen hovedrolle.
dennesopsigelsemed folgendeord:
SvenskFilmindustri,filmens producent,udnyttededen
"K&re Johan Ankerstjerne
jeg
store
arbejdslsshedindenfor dansk filrn ved at lade
Efter Anmodning fra min Bestyrelse maa
saa
'Heksen'
optage i Danmark. pA danske atelierer og
nodigjegvil opsige Kontrukten mellem Dem og D.B.C.
fortrinsvismed danske teknikereog filrnskuespiller.e.
til Ophor Iste Maj d.A.
Jeg gor det ikke uden puu Selskabets og egne Vegne at Svensk Filmindustri ksbte Astras atelier ph
Desuden lejedeselskabetsig ind pAto
takke Dem for Deres udnrcrkede Arbejde for os i den Taffellbaysall6.
Tid, vi har veret sammen. Grunden til Opsigelsen er tomme atelier i Hellerup: Kirrografenstidligereatelier
det atelier.sorn Palladiumovertog i
udelukkendeden, at de nuverende Ahionerer i D.B.C. pi Strandparksvej,
1922
og filmfabrikken Danrnarksatelier pA Alnreve.i.
paa Grund af den af Krigen skabte vanskelige Situation
- ikke mere snsker at drive Filmsvirksomhed.
Til at hjrelpesig med det store optagelsesarbejde
frk
Ankerstjerne den senere kendte fihnfotograf Rudolf
Med Hojugtelse
Benjamin Christensen." Frederiksensom assistent.
Det var en krempeopgave
BenjaminChristensenhavde
gi
sat
sig:
Han
ville
Ankerstjerne
kom
ikke
til
at
uden
skildre
middelalderensheksetroc'rg
Men Johan
arbejde lrenge. Allerede fiorten dage efter, at hans hekseforfolgelser.Flere 6rs historiskestudiervar giet
kontrakt var udlsbet, d.v.s. den 15. maj blev han forud. Resultatetblev en mrrkelig, men ogsi genial
engageretaf et andet selskab:Dansk Films Kompagni. film. Genremessigt var den en blanding af er
Det var et nyoprettet selskab,der havde til huse pi kulturhistorisk foredrag, en dokurnentarfilrn og en
Taffelbaysal16,i Benjami rr Christensenstid l igere atelier. kunstnerisk henfsrende skildring af middelalderens
vrimledernedtekniskeeksperinrenter.
Selskabet,der kort efter skiftede navn til Dansk Astra heksetro.'Hel<sen'
Film Kompapgni var oprettet,delvis for tysk kapital for idet b6de Benjamin Christensen og Ankerstjerrre
at optage film med filmstjernen
Olaf Fonss i benyttede alle mulige virkemidler for at opni det bedst
hovedrollen. Ankerstjerne var
fotograf pi alle mulige resultat.
selskabetsfilm, foruden at han forestod fremkaldelsen I et foredragholdt pi Tekniska Museet i Stockholmden
og kopieringen af filmene. Hans gage pr. film var l2.l 1.195I fortrellerJohan Ankerstjerneom nogle af
1.000 kr, og der blev ved kontraktens indgielse filmens landvindinger: For forste gang i dansk films
garanteretham 6.000 kr. i gage. Skulle han fotografere historie anvendtes,fortalte han, pankromatiskfilnr i et
mere end disse seks film. ville gagen for de folgende par scener.Carl Th. Dreyer, om hvem man har sagt var
film ogsi vrere 1.000kr. Det blev til ialt l8 film Seks tidligt ude med hensyntil anvendelsen
af pankrornatisk
film i b&de 1917 os 1918.dereftertvndededet ud os film, tog den fsrst i anvendelse underindspilningenaf
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Filminstruktoren A.Il. Sandberg omgivet affem af Nordisk Films Kompagnisfotografer: I
forreste rekke: Louis Lar.sen, A.W. Sandberg og Carl F. Fischer. Bagved: Johan
Ankerstjerne,SophusWangoeog Marius Clausen.Ca. 1915.

'Jeanne d'Arc' i 1927. Som lyskilde brugte man i
Ankerstjerne, er usedvanlig. Turen til Bloksbjerg og
'Heksen' fortrinsvis jupiterlamper, det vil sige
andre tekniske vanskeligheder har denne me:iler i
baglyslamper. De var ganske vist ved at blive kameraetsmanovrering , Iost med en overlegenhed,,sont
gammeldagspe det tidpunkt og blev erstattetaf spotlys, md vakke beundring."
der var lettere at hindtere. NAr bide Ankerstjerneog
Benjami n C hristensen foretrakj upiterlamperne,skyldtes Med'Hekser' kulmineredeJohanAnkerstjernesindsats
det udelukkende,at de syntes,at disse lamper gav som filmfotograf. Herefter var han kameranrand ph
smukkere billeder, blsdere lys end spotlysene.Med endnuto film, begge optageti udlandet:Den forsterar
hensyn til det kamera. der blev anvendt til filmens 'Pan',en norskfilmatiseringaf Knut Hamsunsrornanaf
optagelseroplysteAnkersderneved det sammeforedrag, samme navn. Den var instrueretaf Harald Swenzenc-rg
at kameraethed: 'Flirenberg-Hilliard'.Det skulle ifolge havdepremiereden 4. septernber
1922.Den andenfilrl.
hans mening vere det bedstekamerapi markedet.Fra Ankerstjernessidste,blev optaget i Island. Den var'
en fotografisksynsvinkel.er der isrr en scene,der mA instrueretaf GudmundurKambanog havdeurpreuriere
fremhreves. Det er en scene. der beskriver en den l.januar 1924i Ksbenhavn.
heksesabat. Scenen ibner med, at vi ser en
- en krmpedekorationanbragt pA Da Ankerstjerneophortesom aktiv filmfotograf bler
middelalderlandsby
en drejescene.Op af et par af byens skorstenestiger han omgiendeengageret af Nordisk FilrnsKornpagni.
nogle hekse,siddendeoverskrrevspi et kosteskaft. De dennegang som chef for selskabetstekniskeafdeling.
er pi vej til Bloksbjerg.Scenenblev til pi folgende Denne stilling havde han lige til han i rnarts 1932
m6de: ForstoptogAnkerstjernenogleskuespillerinder,ibnede sin egenfilmfabrik pA Lygten pA Norrebro. Det
der sad overskrrvs p6 et kosteskaft. De blev optagetpi var et velvalgt tidpunkt for at 6bne en ny filmfabrik.
en klar baggrund. Derefter kortes kameraettilbage til Talefilmensgennembrud
havdebevirket, at der nu bler
scenensbegyndelse.Kameraet filmede nu landsbyen, brug for danske undertekster
til udenlandske
filrn . Og
samtidig med, at drejeskiven drejede hurtigt rundt. med l6 mm formatetsopfindelseog snarligeudbredelse
Denne drejeskivevar si stor, at den krrevedefire heste Sbnedes snart et stort marked for 16 rnrn kopier til
Desudenopstodder i 30'errre
og 25 strerkemrendfor at komme i gang. - takket vere skolerog forsamlingshuse.
denne drejeskiveoptagelse,skabtes en illusion af, at nye danske filmselskaber, forst og frernmestSaga og
heksenesusedegennemluften. | 1921,da filmen blev Asa, som Johan Ankerstjernesnart fik sorn kunder. I
til, var en sidan optagelse magelos,og bide Benjamin 1935fik Ankerstjernedesudenen biografbevilling.forst
Christensenog Johan Ankerstjerne hsstedestort bifald til en mindrebiografApollo Teatret.Men i l95l fik harr
for resultatet.
overfsrt bevillingen til den meget storre biograf
Samtidens kritikere forstod i det hele taget at BispebergBio. Filmfabrikken pi Lygten var dog lige
vrerdsette
Johan Ankerstjernes indsats. Jens F-lik til Johan Ankerstjernes dsd i 1959 hans storste
(pseudonymfor Carl Bjrirnberg) skrev siledes i 'Nya virksomhed. Takket vrre hans dygtighed blev derrne
Dagligt Allehanda'vedverdenspremieren
i Stockholrni fabrik snarten afde stsrstei Skandinavien.o
1922: "Fotograferingen, som blev varetaget uf Johutt
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Bog- & udstillingsomtale
Lars Kiel Bertelsen:Fotografietsgri mytologi. Formrt: 22,5x15,6cm
indbundet 269 sider. Illustreret i s/h & farve. Forlag: Revens Sorte
Bibliotek20fi). Pris: 298,- ISBN 87 -7378-204 -1.

Boggaver er altid sprendende- hvad har ens nermeste
nu tenkt sig, at man skal begavesmed? Bogens titel
Fotografi og skulptur fra 1994 havde afen eller anden
grund forbigiet mit fotohistoriske falkeblik. Efter at
have slugt sidste side med vemod mitte man troste sig
med, at dens forfatter Lars Kiel Bertelsen nok ikke
kunne holde sig fra at beskeftige sig yderligere med
emnet. Forfatterens nye udgivelse med undertitlen:
Historier pd kanten af et medie er en rammende
betegnelse pi et skrift, der tangerer den perfekte
aftandling.
Lars Bertelsen fastslir, at han pi ingen mide er
bekymret for misbrugsfortolkning af det digitale
billede, vi har ganskesimpelt aldrig kunnet stole pi det
analoge billede - sandhedsverdienvil og har aldrig
befundet sig i billedet, men i den sammenhenghvori
det optreder - altsi mennesketsbestemmelseaf brugen.
I bogen fir man forskellige eksempler p6, hvad der
menes. I Fox Talbots 'bibel' med verdens fsrste
indklrebedefotografier 'The Pencil of Nature' optreder
som bekendten rakke billeder af koste,river stiger og
kurve, disse effekter ffir af Lars Bertelsen 'piheftet' en
symbolvrerdi,som nok kan fi h6rettil at rejse sig pi de
fleste. Det var ikke kun genstandesom tilfeldigvis og
naturligt nok stod ude i haven pA landstedet Lacock
Abbey!
Trods megen indforstiet uforstielighed er det en
imponerendeaflrandling,som man ikke kommer uden
om. Et sjrldent overblik gennemsyrerdet medrivende
sprog, som enhver kunsthistorikervil fryde sig over.
Som lreserhar man tit lyst til at sige forfatterenimod,
men det er svrertat gennemskueanalysen- eller er det?
Bogen kan anbefalessom en nogle der 6bner nye porte
til emnet - hvad er et fotografi og hvad er kunst!
Noteapparatetog litteraturhenvisningerneer guld vrrd
for dem, der arbejder serisst med fotohistoriens endnu
langt fra udforskedeomrider. o
Per Bak Jensen:Hengivneojeblikke.Format: 285x34 cm heftet.l12
sider. Illustrationeri farver. Forlag: Gyldendal2001.Pris. kr. 395'rsBN 87- 00 -4m74-1.

Per Bak Jensener en af de fotografer, som man enten
hader eller elsker. Jeg kender en person, som totalt
stivner. nir han bliver konfronteret med de storladne
mennesketomme stiliserede fotografier. Den utroligt
flot anlagte bog med billeder pi kun den ene side af
n&sten kartonagtigt papir gengiver sine motiver med et
maksimum af farvemethed og skarphed - alt bliver
siledes forenet som ikonografiskegengivelser.Mange
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af billederneberer forfaldets gidefulde poesi, bl.a. de
smukke ridne rebler, der som pausesignaler
gennemsyrerbilledvrerket. Motiverne minder om den
parisiske prospektfotograf Eugdne Atgets billeder fra
begyndelsenaf 19O0'tallet.Vi kender motivet si godt,
men pludseligfir man endnu et lag af oplevelserset af
en billedkunstners rantgenoje. Fotohistoriens nyeste
mekaniskefrembringelsergor disse billeder mulige hvorledeseftertidenvil bedsmmedem er en helt anden
sag. o
MetteSandbye.Mindesmerker- tid og erindringi fotografiet..Format:
22x15cm heftet.351 sider. lllustrereti Vh & farve. Forlag: Rrcvens
SorteBibliotek2001.Pris: kr. 298.- ISBN87- 7378-2ll- 4.

FototeoretikerenMette Sandby har skrevet en Ph.Daflrandlingom fotografiet som erindring. Det er blevet
til en blrendendebeskrivelsefra den teoretiske scene
influeret af samtidens'guruer' pi omridet. Nutidens
menneskermener sig tvunget til at vere og opfore sig
som DEM pi TV. Man korrigerer sig selv med 'lAnte
fer', man vil vrereen omvandrendesucces.Ved et held
eller uheld bliver vi 'aftaget',men bliver det et virkeligt
billedeaf os - som mennesker?
Mette Sandbyebegiver sig, med stor virtuositet,ind pi
et omride som er uhyre vanskeligt at beskrive - det
hjelper dog en del, at bogen indeholder mange
symbolgivendefotografier,desverre for smit gengivet.
Vi lever i en tid hvor de kollektive verdier gir i
oplosning om orerne pi os, og fotografiet kredser
omkring samhorighedens sidste sted: familien.
Desvrerrevil vi om fA 6r sti med gulnede nesten
usynligebilleder af vor egen nere fortid. Der er meget
langt mellem den slagsboger(aflrandling),det teoretisk
akademiskesprog er ikke kiosklresning,men gider man
anstrengesig - si er der lrsestof til langt ind i den
kommendevinter! o
Per Folkver:Forbi Ferserne(1994-2000).
Format:23,5x16,5
cm heftet.
200sideralle farvesider.Forlag:PolitiskRevy2001.Pris: kr.268,-

En sand ferosk billedstorm mi v&re den rette
betegnelsefor en usrdvanlig billedbog i farver - uden
ord! Per Folkver, billedredaktorpi Politiken tager os
ved hinden for at fremvise et ssamfund i et
dokumentarisksprog med et fabulerendeglimt i ojet.
Der vekslesmellem smukke landskabsbillederog tette
personskildringeraf livet pi oensmangeudsteder.Hans
snapshot-skudviser tydeligt fotografens evne til at
opfangelivets mangesmi pudsigheder.Forbi Feroerne
giver nogle billedglimt, som registrerernationalkultur,
folkedans,grindedrab og rituel kultus, men ogsii den
modernetids ungdom med merkevarer og usund kost.
De mange smukke landskabsbillederviser naturens
storhed, kraft og farlighed. Hvis man vil opleve
Fnrserne uden at begive sig ud pi den lange rejse, si er
dennebilledbogfuldtud drkkende. o

'Kvinden i fokus- dengang't:dstilling pi
DanmarksFotomuseum
fra
23.juni - 16.september
2001.

Danmarks Fotomuseumsleder Bjarne Meldgird har
veret nede i museetskrlder og 'plukket' i de mange
indsamledeog doneredeglasplader,optagetaf anonyme
amatorfotograferfra perioden pA den anden side af
irhundredskiftet.Det er blevettil over 100billedersom
giver os et usedvanligtindblik i kvindensliv i hverdag
og fest. Vi citereret udsnitaf Lise Grunnetsanmeldelse
i Herning Folkeblad: "Vi er tilbage i de sdkaldt gode
gantle dage, og i den dromrnende, tydelige stillen sig an
for fotografen, som sikkert oftest har varet en mand,
gemmer der sig en masse stolthed, fortrolighed og
varme. Det hele er der. Her er det rene kunstfotografi,
her er dokumentaren og de undedundige, fangede
ojeblikke fra en svunden tid, der forteller historie, se
blot pd klededragten, hattene, lampeskermene,
msblerne,gardinerne.
Her er kvinden, som mor og hustru, her er hun i tet
samver med andre kvinder, pd stranden, i haven, pd
cykel, og erotikken stur i de direkte og drommende
blikke. Her er intet oversructpa et splitsekund,detfine
toj er fundet frem, for ult .skulleforberedes og lcrevede
en tdlmodighed, der gen, plads for bdde de store
befriende grin og de lidt undseeligefuis og smd skeve
smil.

"- Iegger man oret og sjcelentil, kan man horer harets
brusen".

Dufte og strondsand
Mange af motiverne er su levende, at mon nesten kan
merke duftene i stuerne, havens svale sommerbrise
gennem de dbne vinduer, duften aflavendel, rengoring,
strandsand og marehalm, ja legger man oret og sjalen
til, kan man hore havets brusen. Det summer af sol og
sommer mensden trygge.fuvn i skikkelseaf en stor bred
bedstemormed hdrnet og clethele spiser is og betragter
det leben, der er omkring hende. Det er det bedste
borgerskabs kvinder, batle fruerne og de hjalpende
dnder, billederne presenterer med enkelte afstikkere til
arbejdssituationer uden Jbr hjemmet, kavalkaden viser
ikke tidernes skyggesider og de kvinder, der kempede
medfattigdom og druk og mod alle odds holdt sammen
pd stumperne og gav bornene i hvert fald en fliS af
tryghed". Dette smukke indblik i vor fortid finder
forhibentlig vej til Kobenhavn. Hold sje med
o
dagspressen!

DAI{MA,I?KS
FOTOMUSEUM
28, 7400 lle.rning
Muszumsgade

"- det er det bedste borgerskabs kvinder, bdde fruerne
og de hjelpende dnder".

Fbtomuse€ter ,bfrr drsdag-sondagkl. l3-l?. I juli ibenr Jb ugensdage.
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Kongeligtbesogpi DanmarksFotomuseum
Af Vagn Buch-Pedersen,H erning Bladel

FotografTove Pedersenog prins Joachim

Borgmester Helge Sander, museets
.formand Hugo E. Madsen .flankeret af
museumslederBjorne Meldgard og prins
Joachim.
Foto: Mogens Lair

En talerstolog en enlig, centralt placeretstol pi gulvet
i DanmarksFotomuseumsudstillingsgalleritalte for sig
selv om, at der i dag skulle ske noget srerligt.Dagenvar
torsdag,og det serlige var, at museetnu skulle have sit
forste besogaf sin kongeligeprotektor,prins Joachim.
MuseumslederBjarne Meldgird var i nobelt dresstil
lejligheden,og museetshaveanbg havde haft besogaf
Herning Kommunes parkafdeling, forhaven s6 mere
pyntelig og net ud end i mange 6r. Sidan et besog er
ikke helt ligegyldigt. Heller ikke nir man ser pi antallet
som i en lind strsm kom myldrende
af pressefotografer,
sammenmedjournalisterfra den danskeverdenspresse.
Verdensmrend
Man si pi de slidte lederjakker, de kamerabehengte
skuldre og den afslappedepiklredning, at her var tale
om verdensmand, for hvem et royalt besog er
hverdagskost.Si hvorfor skulle man da ogsi slukke
mobildummereni den anledning...
Det var tydeligt, at havdedet ikke vreretfor prinsen,si
havde disse andre hojhederaldrig beveget sig til dette
alt for ydmyge sted.
Og si var han der pludselig.Den nydelige unge mand,
haj og venligt smilende,elegantog dog afslappet- rolig
og hvilende i sig selv. En helt anden verdensmandend
selvbevidsteegoer.
verdenspressens
Museets formand, Hugo E. Madsen bod velkommen,
hvorefter dagens udstiller, Tove Pedersenfortalte om,
hvordanhun har fundet inspirationi det hun ser, her og
l'lu, og i at man bliver, hvad man laver. Ud fra det har
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Bjarne Meldgdrd fremviser kopien aJ Daguerreotypimedlemmer af Dansk
kameraet fremstillet
4
k
Se
ls
kab.
is
F otohistor

Her demonstreres Jens Poul Andersens Kinoapparat
Nr.l.

Prins Joachim medfdr overrukt en sparebosseudformet som et kamera - en gave til

prins Nicolai.
hun sogt mennesker,der lrver pAsin miLdehar veret med
til at prrge det rum, vi omgiver os med. Si her var
billederaf jordemoderen,kunstneren,maleren,kokken,
bonden, pottemageren, journalisten, men ogsi af
prinsen.Og der var billeder af dereshrnder. Hrender,
der former det v6de ler, hrnder, der holder det nyfodte
barn og hrnder, der lader kornet risle vurderende
gennemfingrene.

Foto: I/agn Buch-Pedersen

Modtagelse pi ridhuset
Senere gik turen til den officielle modtagelse pi
r6dhuset,hvor borgmester Helge Sander fortalte om,
hvordan byen har haft besog af hele hans nrrmeste
af prinsNicolai, og fortalteom
familie - med undtagelse
den udvikling,der er sket pAegnensidendet mestevar
bar hede- pi kortenebeskrevetsom "skadeligtsand".
Her fik prinsenhistorienorn en egn, hvor man i hoj
grad har veret nodt til at gore tingeneselv og hvor intet
Gaver
er blevetforrret. Der skal bestillesog skabesnoget - og
Efter sin korte tale overrakteTove Pedersenden bog, detgar vi s6, som borgmesterensagde.
som er lavet pi grundlag af udstillingensbilleder til
prinsen,hvorefterborgmesterHelge Sanderstod for den Egn med initiativ
officielle6bningaf udstillingen.
MuseumslederBjarne MeldgArdovemaktederefterden Han fortalte om egnens store eksport og nrvnte
kongeligegest en hilsen fra museettil den lille prins eksempler pi initiativer, som samtiden rystede pA
Nicolai, idet han hibede,at han ville vokseop og blive hovedet af, men som i dag ville v&re sv&re at have
meget interesseret i foto, hvad gaven ogs6 skulle vrret foruden- som Herning Hallen, der udvikledesig
og det
til det 17.000kvm store Herning Kongrescenter
afspejle.
kvm
Messecenter
Herning,
Skandinavierrs
95.0000
store
- Men eftersomhan stadiger lige lille nok til et rigtigt
kamera fbr han dette, sagde Bjarne Meldgird og storstemessecenter.
overrakte til stor moro for bide prins Joachirn og de Og han fortalte om, hvordan kommunen har vrret
mange forsamlede en sparebosse,udformet som et foregangskommunemed hensyn til udnyttelsen af
biogasog forsog med furing med affaldskorn.
gammeldagsbrelgkamera.
- N&r vi lsfter i flok, kan vi ogsi lofte store opgaver.
Afslappet og lyttende prins
Det er der god tradition for her pi egnen.Om Herning si
Herefter var det tid til en rundvisning, og en i er smuk eller grim, sprndendeeller kedelig,det er jeg
begyndelsentydeligt genert Tove Pedersenfortalte orn ikke den rette til at udtale rnig om. Herning er vores by,
sine enkelte billeder og arbejdet med dem til en og vi er stolte over at vise den frem i dag for Deres
interesseretlyttendeprins, der med en hind monchalant kongelige Hojhed, sluttedeborgmesterensin tale inden
i lommen og nippende til et glas vin forstod at ffi han overraktebyensgave,et smukt billedtrppe fra en af
kunstnerentil at slappeaf. Her fornemmedeman hans egnensmarkantetekstilvirksomheder,Ege Trpper. o
evne til at skabe kontakt pii tvrers af den afstand, der
ellers ligger i hanstitel og stilling.
Efter den aktuelle udstilling blev prins Joachim vist
rundt i museets store tekniske samling, hvor Bjarne
Meldgird kunne vise alt, hvad der har med fotografi at
gore,heriblandtsjeldne og enestiendekameraersom de
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Genindvielseaf 'Norsk museumfor fotografi PreusFotomuseum'i Horten

En imponerendeentd.
D.F.S. og D.F.'s gave til museet. Norsk
Fotografisk Selskab Pa besog i Danmark
18 72 - 73 .

En nations fsmykkeskrin?
Den 26. maj blev Norsk museumfor fotografi - Preus
fotomuseumgenindviet. L 100 gratulantervar modt op
for at fejre et museumsom har kostet den nette sum af
90 millioner norske kroner. Fonnandenfor bestyrelse,
SigmundThue holdt festtalenhvori han bl.a.bemerkede
at det ikke altid havdev€ret morsomtat takle de mange
problemer som opstod under projektetsopforelse.Det
imponerendemuseum havde ikke vreret muligt uden
dets grundlr,gger og fotolristoriskesamler Leif Preus,
som modtog megenhyldest.KulturministerEilen Horn
snskedeal held og lykke. hvorefter silkesnorenblev
klippet over. Leif Preus. hvis store dag det var, gav
udtryk for stor tilfredshedmed at samlingenhavde fiet
det lsft som gav museet international status som
forskningscenter.
Direktor Oivind Storm Bjarke rnodtogpi museetsvegne
blomster og gaver. Fra PreusFoto modtog man 9 bind
med presseklipfra &bningeni Langgatani 1976frem til
1994. Danmarks Fotomuseumog Dansk Fotohistorisk
Selskabmodtog museet et fotografi af kgl. hoffotograf
Carl Sonneoptaget i 1872-13.Bide Danmark, Finland
og Sverige har for lrengst fiet deres fotohistoriske
museer, men der er neppe tvivl om at museet pi
Karljohanvemer det mest komplette i Norden. For Leif
Preusvar dennedag kronen pi hanslivsvrerk.Indtil dato
har museetalleredehaft 8.000besogende!
Norsk museum for fotografi - Preus fotomuseum er en stiftelse med
staten som ejer, driftmidler tilfsres via statsmidler. Adresse: Nedre vei 8'
Karljohansvern,3183 Horten. Telf: 330J 16J0. Abningstider: tirsdag sondag 12:00 - 16:00. a

Lidt af det udstillede 'isenkrum'.

Berigtigelse:

I forbindelsemed artiklen:Genindvielse
af 'Norsk museum
for Fotograf i Horten, Objektiv nr. 92, side 51, har
grundlegger og museumsstifter Leif Preus bedt om
folgendekorrektioner:
Aftalen mellem den Norske Stat og Preus Foto AS blev
underskrevetd.26. maj 1994.rnenovertagelsenfandt fsrst
sted d. l. januar 1995.PreusFoto AS drev derfor museet
for egen regning flem til Arsskiftet. Samlingen af
fotografika blev i 1973 vurderet til 73 millioner, uden
hensyn til den efterfolgendeverdistigning. Salgssummen
var ph 46 millioner som blev betaltover tre 6r.
Museet fsrste leder var Leif Preus, som direktsr fra l.
januar 1995 til l. marts 1997, hvor han forlod stillingen
efter eget snske. Fra l. marts 1997 var Hanne Holm
Johnsenkonstitueretsom leder indtil Oivind Storm Bjerke
bfev ansat som direktsr fra efteriret 1997. H.H. Johrsen
overgiktil sin oprindeligestilling.
L.P. gar ogsi opmerksom p6, at de engelske eksperter
IKKE godkendte ksbesummen. Begge parter brugte
konsulenter i perioden uden Godkendelsesmyndighed.
Vedr. professorNaraths arkiv er dette kun en brskdel af
museetsbogsamling.De mangesjreldneboger og arkivalier
er indksbt ffa hele verden gennem en lang irrakke af Lei.f
Preus.o
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Det rene'blrendvrerk'

Erwin Meyer har vist laget.lirskudpd sitfotomuseum
Mangefotointeresseredemodte op pd dbningsdagen.

Et rigtigt historisk studieutelier.fi'a en
fiernfortid.
Der var mangefine ting at beundre
'Fotografika'kan
sespi Aabenraa i\luseum frem til den 4. november,
H.P. Hansens Gade. Aben mandag til sondag l0:00-16:00, lukket
mandag.

- ikke mindst etflot Polyfoto-apparat.

Nir den 63-5rige Erwin Lssck Meyer fremviser et
udvalgpi 500 apparaterud af en samlingpi over 4.600
'Fotografika'
96r det ikke up6agtethen. Srrudstillingen
pi AabenraaMuseumer ikke det rene blrendvrrk, men
et virkeligt ti llobsstykke.
Erwin Meyer er i vort selskab kendt som den
altomfavnendesamler af fotografiskeeffekter. Den flot
arrangeredeudstilling er da ogsi et kontant bevis pA
samlingens bredde. Srrlig opmrerksomhedtiltrak
Erwins fine specialsamling
af kameraeranvendtaf det
osttyske sikkerhedspoliti. Stasi. Disse Carl Zeiss
produktervar med til at overvAgeden tyske befolkning.
Erewin Meyer leder med lys og lygte efter en mulighed
for ffi etableretet museum - gerne i Aabenraa - som
bekendt lykkedes det i Herning. I nreste nummer af
Objektiv bringervi et interwievog yderligerebillederaf
hansimponerende
samling.o
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'Samlerdillen'
Bevaring af fotografika:

Spaltelukker,spejlrefleks& prismesoger
SvendFrederiksen

Fotohistorisker periodenfra 1960til 1980historienom 2.gardin lukker igen. Ved 1/125 sek- eksponeringer
kampen mellem den tyske og den japanske spalten ca.l8mm bred, ved 11250 ca.9mtn og sA
D.v.s.at ved 1/1000sek.er spaltenet par tntn.
Men den er naertknyttettil udviklingenaf fremdeles.
kameraindustri.
spejlreflekskameraet,som n6edeen kvalitet, man stadig bred,og nu begynderproblemerneat melde sig' Man karr
mi beundre.Ikke alt er dog idyl, si lad os se nrermerepi nemt forestille sig hvilken prrcision, der ville vrre
nodvendigved endnu kortere tider! Det er siledes ikke
nogle tekniskedetaljer.
succes nogentilfrldighed, at netop l/1000 n&rmestvar standard
Vi finder elementernetil spejlreflekskameraets
enkle, som hurtigstetid i tredserne.Pi de eldste konstruktioner
meget
rundt omkring i fotohistorien: Leicas
vandret lsbende spaltelukker i smibilledkameraetfra som f.eks. Exakta er det endda rned nod og neppe. at
kanjusterestilen p6lideliglukkertidpi l/1000.
1925 blev et forbillede for mange konstruktsrer. Ihagee apparatet
i 1936 (Kine En forudsrtning er, at gardinemelober lige hurtigt. selv
kombinerededen med spejlrefleksssgeren
Dresden, om de ikke er koblet sammen.Derfor kan fledrenei de to
hos
Zeiss,
varket
kronede
de
1949
Exakta),ogi
(Contax
S). spolerjusteresenkeltvis,indtil detteer opniet' Men det er
ved at srette et pentaprisme pi toppen
ikke serligt prccist, for l.gardin rn6 pA mangernodeller
til det ideellekameravar piLplads.
Komponenterne
Men det var japanerne,som satteendeligt skred i sagen, trrekkeen hale af tandhjul rundt under sirt vandring.og
bl.a. da Nikon i 1959 senderNikon F pi markedetmed har svrertved at komme af vejen inden 2.gardinkomrner
lukkergardineraf titanium og udskifteligsoger,som snart buldrende.
Efterhinden overlod man derfor losningett til
efter fir koblet lysmiling (Photomic).Det havdevist sig,
at tyskernes stofgardiner ikke var holdbare; derfor ekspertemehos f.eks. Copal. sorn udviklederrogleaf de
titanium - det var i hvert fald lystrt, og man holdt fast ved mest rafinerede stykker mekanik verden har set, nled
dennelssningtil og med F3 i 1980.Det blev dog ikke til lodret lsbende lukkerlamelleraf rnetal.Vejen var banet
Canonbrugtedem for lukkertider ph 112000og endnu kortere. Det betod
sAmangemodellermed rnetalgardiner:
i alle
blev efterhinden ogs6,at der megetsnaftsaddet sarnmelukkerrnodLrl
i Fl, Minolta i XK (XK). Stofgardinerne
megetlig situationerri
fabrikateraf spejlrefleksapparater,
forbedret,og de var billigereend dem af metal.
Det banedevejen for de mere folkelige modeller som centrallukkerensera med dens Compur og Prontor
f.eks Spotmaticfra Asahi" SRT l0l fra Minolta og FTb lukkere.
fra Canon. Uopslideligeapparater,som ofte er som nye De langetider
den dag i dag.
Stillesapparatettil lrengeretider end l/60 sek. sker udstribe
at
en
fra
Japan,
hovedsageligt
ogsi
Det var
losningenaf 2.gardinnir l.gardiner rullet helt op, rnen
indlysendeforbedringerblev indfsrt i hurtig rrekkefolge: 2.gardin bliver sA hrengendepi et hemverk stort set
Returnerende spejl, Cds og Silicium lysmilere, magetil det, som sidderi centrallukkeren.
Billedvirrduet
automatisk blrende, lysmiling gennem objektivet ved stir helt ibent imedens.Fsrst nir hrrnvrerketer lobet ud.
iben blrende, automatisk indstilling af lukkertid eller slippes 2.gardin endeliS los, sA det kan lukke fbr
blrendeosv.
billedvinduet.
Spaltelukkeren
En kedereaktion
Spaltelukkeren(den vandret lobende) bestar af to smi
Nir man serpi hele forlsbet underen eksponering,viser
rullegardiner, bogstaveligt talt! Under eksponeringen der sig en krde af enkeltbegivenlreder,
som hele tiden
bliver de to gardiner rullet opl ud af hver sin udlosernrste led i rrekken.Udloserknappen
udloser-ikke
eksponeringen.
for
Sbner
l.gardin
spole.
lukkerenmen
spejlet. Fsrst nir spejlet er helt i top
fiederpivirkede
2.gardin falger efter (i stsrre eller mindre afstand, udlsserdet l.gardin. l.gardin udloser2.gardino.s.v. Se
afhrengigt af den indstillede lukkertid) og lukker for diagrammet,som kan vere til nytte under fejlsogningog
eksponeringen.
reparation.Det er typisk, at ligegyldigt hvad"der svigter
undervejs,er resultatetet blokeret kamera:Optrrksannen
De korte tider
virker ikke. Det gelder i den
Gardinernebevager sig forbi billedvinduetpk ca-1160 er l6st og udloserknappen
situation
om
at
fastslA,
hvor
langt apparatet er n6et i
altsi
sekund.Ved en eksponeringph l160 sek. er spalten
kreden,
indkredses.
Er spejlet oppe? Er
si
fejlen
kan
ca.36mm bred: l.gardin nir at lukke helt op inden
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Udgangspunkt:
Lukker
Spejl
nede og spandt
Blande helt
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Spejl
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son kontrollerer
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2.gardins
bandler
pi
er fastggjort
spole drevet af
fjeder
indvendig

f,f,

lukkerenudlsst? Stir lukkereniben osv ??
Topdrekselog spejlhus
Skal man arbejdepi et spejlreflekskamera,fhr man forst
og fremmest adgang til mekanikken ved at fierne topog/eller bunddreksel.Det er som regel en ukompliceret
ovelse,som ikke varierer megetfra fabrikat til fabrikat. Et
godt gummiverktaj, en skruetrrekker og evt. en
elektronik-rundtang er alt hvad man behover. Herefter
kan de fleste renoverings- og reparationsarbejder
gennemfores.
For at komme til lukkergardinernemi man afmontere
spejlhuset.Det kan godt vere en drilagtig affnre, og her
er der store forskelle i apparaternesopbygning. Det mi
anbefalesat soge hjelp i de vejledninger,som findes i
f.eks. Tomosys boger eller i de fabriksmanualer,som
tilbydes af enkelteforlag, samtpA internettet.
Udskiftning af lukkergardiner
Som tidligere npvnt holdt nogle af de tyske
lukkergardiner ikke sA godt. Det betyder, at man som
samler kan fb brug for at udskifte more og hullede
gardineri f.eks.et Exakta.I denneartikkel bliver der ikke
tale om en egentligbeskrivelseaf processen,men det er
dog nok vrrd at se pi nogle af de faktorer,som indgir i
arbejdet.

sidste eksponering,befinder overlappetsig midt ude i
vinduet.Holder man sA objektivetgodt op mod den lvse
sommerhimmel
undertilbagespolingen
af sin 1600ASA
film, er der lagt op til problemerlTrodsden matsoftelak
kan det reflekteredelys nemt give falsk lys pi fihnen.

Larepenge
Materialet
Op igennem halvferdserne dukker der flere og flere
er lavet af det komponenteraf plastikop i apparaterne.
En "skiftepose"eller morkekammerpose
Det blev i fsrste
ideellematerialetil gardiner.Bestil den evt. i fellesskab omgang en slem forringelse, for i dag kan rnan se
med andre samlere hos fotohandleren.Der er stof til resultatet i
form
af
oploste tetningslister.
mange apparater.Gardinerneskeres til med en skarp "lederbekledning",som skrumperog "bevagelige"dele.
kniv, og limesmedkontaktlim.
som binder. Fabrikkerne hsstede en del erfaring i
anvendelsenaf plastik. Det kommer os til gode i dag.
Kopier originalen
hvor den slagsproblemerer lsst fuldt tilfredsstillende.
Forsogat laveen prreciskopi af originalen.Mil op, tegn Plastiki dag er ofte de gamlematerialeroverlegent.rnelri
skitserog merk op pi spolerne.
de gamle apparaterer det en katastrofe,som krrver err
tilmodig indsatsfra samlere,sorn er indstillet pi at lose
De aktive spoler
problememe.
Det er spolerne modsat de fiederpivirkede, som
Det vil sikkert tage livet af mangt et godt apparat.nAr
bestemmergardinernesplacering. Den totale vandring ejeren genfinder det i en plastikpose i skunken. og
skal fordeles,si gardinernedrkker vinduet, respektivt96r opdagerde ulekre, oplostepakningeraf skumplast.Hvis
fri afvinduet.
der samtidig er glemt et batteri (det er m6ske 25 hr
Der skal vare et overlap mellem de to gardinerpi ca. gammelt) i apparatet,er det ikke sikkert, at selv den
3mm i heleoptrreksfasen.
tapresteindsatsvil kunnereddemekanikken.
En svaghed
Netop dette overlap er egentlig en svaghed ved
konstruktionen,selv om det er g6etgodt i over 75 ir. Men
det var en periode, hvor ordentlige fotografer ikke brugte
film, som var hurtigereen 64 ASA. I dag, hvor film med
en lysfolsompA 800 og 1600 ASA ikke er sjreldne,skal
man ikke stole for meget p6, at gardinernesoverlap er
lystat. Under optrakket passereroverlappetforbi filmen i
fuldt dagslys (spejlet lukker ikke helt af forneden i
spejlhuset).Og hvis filmen er trukket halvt frem efter
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Ksbers marked
I dag kan herlighederneksbes for beskednebelob. Er
der tale om apparatermed defekter,er prisenhelt i bund.
Tag chancen,for i de fleste tilfrelde er der tale om
bagateller.Kun prestige-modellerne
opnir hoje priser.og
de mere almindeligeer lige sA sjove at arbejdemed. Giv
dig god tid: Der er ingenhurtige losninger,Et pust fra err
WD40 oliespray kan pi et ojeblik gbre et apparat
ubrugeligtog vil kostemangetimers arbejde,hvis skaden
skal rettesop. o

Srelges:
FocomatIc med Focotar samt Leitz org. klapramme.
Autofokusering2-10 x. inc. Hirch belysningsur.Alt i
sod stand.Kr. 3.000.-.

"Fotovik" i org. kufl-ertsom ny. Optisk/elektronisk
apparat
til at overfsrediastil video.Kr. 3000,-(nypris
kr. 7.000,-).
I stk ABODIA lysskabtil 10.000dias,kr. 3000,Leitz leseapparattil filmruller (meget sjrelden)samt
Pradodiaprojektormed 5 cm * 9 cm, kr. 2.000,PeterHennig:Historienom (lontar. Formatca.2/3 A4-formatheftet.68
sider. tllustreret.Forlag: LP I''OTO AB, Ridmannsgatan39' l13 58
Pris skrlljemmeside:www.lphoto.seStockholm.auktion@lphoto.se.
350,-,exk porto.

kr. 500,Ny elektrisksojleboremaskine,
Ole Schelde Plantagevej 43, 3460 Birkersd. Telf:

"Historienom Contax,Zeisslkon AG-tiden 1932-1962"
4581-2020.Fax: 4581-2820.
er fortalt afden her i bladetvelkendtefotoskribentPeter
Hennig. Han her tidligere skrevet om bl.a. det
sovjetiskeKiev-kamera.Den opgavehan har sat sig er
ambitios,at skrive hele historienom Contax inden for
rammerne af 68. sider. For anmelderen er stoffet
velkendt.Men til trods for det harjeg under lresningen
spending,efterhinden
grebetmig selv i forventttingens
som PeterHennigudviklerforlobet.Han skruersimpelt
hen historiengodt sammell.Bogener ikke trenktsom et
efterlyses af
fuldstrndigt vrrk orn Zeiss lkons Contax,det ene af de
fotohistorien.
i
smibilledkameraer
to banebrydende
Privat samler
Forfatterenhenviserselv sine hsere til Hans Jiirgen
der
Spuren
Kucs meget omfattende vrrk "Auf den
Bede enkelte dele, men ogsi storre samlinger soges
ContaxI-11".Her er tale oln en populrrudgavemed en
mv. (ei gengivere)
Kamerer/oplogetdudtlytnilbehor
hdr inleresse.
Ala swnderde
summariskgennemgangaf det historiskestof og de
Tilbehor - Reserve.Iele
Brugt
Nyl- Deleh,
- Brochurer - Repqtulionshindbeget
mv.
Inslruklionsboger
tekniske landvindingerved Contaxensfremkomst og
dobbS,singleS,superS,grlmm, 16mm' 17,5mm,35mm.
senereudvikling.Hovedvrgtener lagt pi det historiske,
Det skulle glcd€ mig' om du v.r indehaver rfnoget sldant udstyr.
iser udviklingenunderkrigen og irene lige efter,hvor
Seg i gamle gemmcr
Der
er
ikke
delt.
bliver
Tyskland,Zeiss og Zeiss-lkon
skuffer
og
mangelpA anekdoter,hverkende kendteeller helt nye.
skabe.
og
Desuden fremsrttes en rekke r&sonnementer
1 8 8 s . I. 8. 9 0 . .1. 8 9 5 .I.8. 9 9 . .1. 9 0 0 .l.9. 1 0 . .1. 9 2 0 .t.9. 3 0 . .I.9 4 0 . . .
I 9 5 0 . .l.9 6 0 . .I.9 6 5 . . . 1 9 7 0. 1. .9 7 5 . .I .9 8 0 . .I.9 8 8
alternativeteorier om det faktiske historiskeforlsb efter
Kontskt uforbindende
krigen, som i sig selv gor bogenbemrrkelsesvrerdig.

6,ry__]

Smalf i Im
Ci n e m a
ino

Bogen er delt op i 4 afsnit: Historien om Contax
(milesogermodellerne,men ogsi spejlreflekskameraet
Contax S frem til 1949og det sovjetiskeKiev). Noter til
historien,et appendix med gennemgangaf modellerne
og tekniske detailler, og endelig et kort efterskrift om
Carl Zeisses 150-irs jubihum i 1996. Ikke mindst
noterne og appendixeter interessantlresning. Bogen
Lars Schdnberg-Hemme.
kan anbefales.o

Jan Fleinert
Kobenhavn
Tlf. 4580I 153 (aften l8-21.00)- evt. 45160433(dagtid)
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ANVISNINGSSALGsketil
vedrorende
Fremoverskalal henvendelse
C.
Leif GermannJensen,Gl. KongevejlT2C. IIo 1850Frederiksberg
Telf: 33214367.Helstmellem10:00-11:00.
E-mail: leif-gi@vip.cybercity.dk
57

GE}TT
& X}ATI
GENIERALFORSAMLING& LANDSMODE

An 2oo1

Den fsrste generalforsamlingefter selskabets25-irs
jubileum begyndtemed flot rejsevejr,strilende sol og
forventninger om endnu et berigende, hyggeligt og
inspirerendelandsmsdehvor sst og vest fik mulighed
for at lrere hinanden bedre at kende. Formanden Svenn
Hugo onskedealle velkommenhvorefter loppemarkedet
lsb af stablen. Det store lokale var, trods mangel pi
udluftning, velegnettil den klassiskeopstilling af borde
og andre faciliteter. Handlen var tilsyneladendelivlig mange fine sager skiftede hrender- nogle fandt det de
sogte- andre sogte uden at finde - loppemarkedetshirde
betingelser.Ved middagstidfristededen lille restauranti
Medborgerhusetmed velsmurt smsrebrsd til en meget
rimelig pris.
Formandsberetningen
Klokken l3:30 begyndte generalforsamlingen.Svend
Frederiksen,som blev valgt til dirigent, konstateredeat
generalforsamlingenvar lovligt indkaldt - hvorefter
formanden Svenn Hugo fik ordet og konstateredeat
tiden var inde til at gsre status for 61 2000. Efter
sommerferienstartedevi sesonenmed en ekskursiontil
Ystad Konstmuseum,hvor Dansk FotohistoriskSelskab
og Danmarks Fotomuseum viste en sammensat
udstilling af 1800+als Dansk Fotografi. Det store
fremmode af medlemmer fik en overveldende
modtagelsen- som afsluttedesmed et kulinarisk miltid.
Udstillingen blev i labet af udstillingsperiodenset af
mereend 10.000mennesker!

kvart irhundredesindsatssom redaktorog primus motor
i selskabet. Julemodet afvikledes som altid, stor
omsretningog godtjulehumor.
I januar 2001 var der ekskursiontil Alfred Kopke's
studie66 i Ssnderborg.Fin tilslutningmed fremvisning
afsprendendefotografika.Den l0/l I februar tog Svend
Frederiksentoget til Ringkobing for at lere andre end
sjellendereat'fikse'deresgamlekameraer.DFS kurser
med overnatning!!Pi opfordring aftroldtesen filmaften
med Ole Scheldesom viste sin H.C. Andersenfilm og
Hagen Hasselbalchsfilm 'Menneskeri Ksbenhavn'- et
dejligt gensyn.Pi 6retssidstemodeaftengik der en 'klap
ned'for SvendFrederiksen- han havdeydermerefundet
ud af hvordan den gik ned, og lavet smi modeller af
forskellige klapmekanismer.

De 3 irlige Objektiver * temanummerindeholdtbl.a.
FB's historie om atelieret& rnsrkekammerets
historie
gennem tiderne. Sidste del af Svend Erik Jeppesens
historie om EXA. En artikel om et atelier i Tivoli,
portr€tter af kendte personerforfattet af Dorte Pederserr.
Rudi Hass havde forsket i historien bag en statuette,
museumsklenodie
nr. 22 - endelighavdeLeif Hammelev
'ojebliksfotografiet'.
skrevetom
Arets temanummerom
kgl. hoffotograf Peter Elfelt indeholdtmangepragtfulde
billeder og historier.Okonomienblev tilvejebragtved
sponsorering af
firmaet Goecker, fotografika,
Ksbenhavns Fotoimport, men ikke mindst af Dansk
Fotografisk Forening, som
tillige
udsendte
temanummerettil dets medlemmer- en fin reklame for
I september afholdtes ordinrert bestyrelsesmodei
Kobenhavn,hvor man droftedenye idder for fremtiden. DFS. I nr. 91 fik vi en kavalkadeover selskabets25irige historie fortalt af FB til stor gbde for nye
Anvisningssalgetforlob planmressigti sammemined.. I
medlemmer. Svend Frederiksenfortsatte sin serie om
oktober begyndte Svend Frederiksen sine kursus i
bevaring
af fotografika. I det sidstenummer for 612000
renovering af kameraer m.m. stor tak til Svend. I
Herning afvikledes et stort loppe og anvisningssalg havdeLeif GermannJensenhistorienom hvad der skete
under direktion af vort nye bestyrelsesmedlemi det lige far fotografiet blev opfundet. Saglig og kompetent
jyske Kjeld Jensen.Omsrtningen var sloj, men Kjeld
beskrevet.Hans Bonnesengav en vurdering af P. Elfelt
som fotograf. Cecil Foto blev beskrevet af Gunni
lover at'vride armen'nrstegang.
Jorgensensom havde interviewet den nuverende ejer.
De kobenhavnske msdeaftener begyndte med en stor MargueriteEngbergbegyndteen serieartikler om garnle
Canon-aften,hvor Niels ResdahlJensenog JorgenMoss danske stumfilmfotografer - som har fSet sin egen
havdedelt aftenensforedragimellem sig. Kinoaftenmed klumme:DREJ & SE - FILM.
Jan Fleinert som presenteredesin flotte samling, der
forhibentlig vil give andre inspiration til deffe Formandentakkede derefter alle som havde bidraget
med artikler og fotografier - ikke mindst de velvillige
samleromride. December m6ned blev overskygget af
annoncorer.
Peter Haagen fik tak for styring af
DFS 25-irs jubibum. En tak til anangarernefor en stor
hjemmesidenog hjrelp med indksring af den nye teknik.
succes.Bestyrelsenbenyttedelejlighedentil at udnrvne
Flemming Berendt til rresmedlem af selskabetfor et Niels R. Jensenfik overrakt et par gode flasker som tak
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for 22 6rs trofast indsats med anvisningssalgsarbejdet,Valg til besfyrelsen
som krever energi, overblik men ikke mindst et stykke Pi valg til bestyrelsenvar: Flemrning Berendt, Leif
okonomiskskrivearbejde.
GermannJensen,SvendErik Jeppesenog SvennHugo.
Da der ingen modkandidater
var opstillet- rnodtogalle
Redaktsrens beretning
genvalg.
Redaktsr for Objektiv Flemming Berendt fik derefter Folgendebestyrelsesmedlernmer
fratridte inden udIobet
ordet. Sigfred Lovstads pludselige sygdomsforvrerring af deresvalgperiode:Gunni Jorgensen
og Niels Resdahl
endrede pi flere mider planerne for de kommende Jensen.Bestyrelsen
foreslogAllan Bunton.Da der ingen
temanumre.Temanummeretfor 2001 vil omhandle modkandidatervar opstillet blev han valgt. Efter'
firmaet Carls Zeiss omfattende pivirkning af den generalforsamlingen
konstitueredebestyrelsensig nred
europeiske fotohistorie far og efter irhundredskiftet. folgendesammensrtning:
Lars Schonberg-Hemme,
kendt for sine tidligere artikler Formand: Svenn Hugo, nrestformand: Leif Germanrr
om firmaets produkter,arbejderintenst pi at bearbejde Jensen,redaktsr: FlemmingBerendt,kasserer: Svend
det omfattende arkivmateriale for frerdiggorelse til Erik Jeppesen,bestyrelsesmedlem:Allan Bunton.
december.De ovrige numrenevil bl.a. omhandlehidtil Jyllands afdeling: Kjeld Jensen.
ukendteprresentationer
af historisk og teknisk interesse.
Et temanummerom Kehlet & Stella Nova vil blive Kontingent
viderefsrt af Flemming Berendt - med planlagt
Bestyrelsen
foreslogurendretkontingentfor 2001.
udsendelsei 2002 eller 2003 aflrrengigaf de okonomiske Valg af revisorer
muligheder.Redaktsrentakkedealle de som havdeydet
Lars Schonberg-Hemme
og Willy Thomserrnrodtog
bidrag til bladets fremstilling. Under sporgsmil til genvalg.
redaktsren blev der fremfsrt kritik af selskabets
Eventuelt
hjemmesider som uindspirerende og manglende
Ingenmedlemmerbad om ordet
relevanteoplysninger.Redaktsrenkunnedog tilbagevise
de konkrete eksempler: Det ER muligt at rekvirerer
Anvisningssalg
Objektiv gratis via hjemmesiden. Temanumrenes
Anvisningssalgslederen
AndreasTrier Morch og Sveun
indhold beskrives,desudenkan indholdsfortegnelsen
ffis
Hugo var nu klar til den storesalgsrunde.
pi skrermen.Men det har aldrig vrret hverken milet
Hind og hammerblev svungetbravttil tonerneaf kroner
eller hensigtenat kunne udprinte Objektiv ellers dets
l, kroner 10, kroner50, o.s.v.- o.s.v......ornsrtningerr
temanumre i fuld ordlyd. Redaktsren opfordrede i
endte med 15.000kr.- flot giet. FormarrdenafslLrttede
avrigl en af sporgernetil at fremkommemed forslag til
'DFS
- idd og det vellykkedelandsmsdernedat takke for ro og orden
forbedringerpi omridet. Lrs venligst
pi gensynneste 6r! o
milsretning'efterfolgende!
Kassererens beretning
Da Svend Erik Jeppesenvar forhindret i at vrere til
stede havde bestyrelsen godkendt at revisor Willy
Thomsenfremlagdedet omdelteregnskab.Det var med
stor glrde at revisoren kunne prasentereet regnskab
med et klrekkeligt overskud samt tilbagebetalingaf for
meget erlagt moms. De enkelte poster blev derefter
gennemgAetnoje. Nreste 6rs budget blev fremlagt bestyrelsen kalkulerer
med
en
mindre
medlemstilbagegang. Pa en foresporgsel kunne
revisoren meddeleat den opsparedekapital ville blive
placeretsi lsnsomt som muligt. I avrigl var man ikke
helt frrdig med indksb af ny teknik, men afuentede
forskellige losningsmodelleri lsbet af hr 2001. Til sidst
blev regnskabog budgetvedtagetenstemmigt.

NY MEDLEMSLISTETIL DECEMBER
Udfyldvenligstfremsendte
oplysningsskema
fremsendes
senestd. I.OKTOBER 2001
pr. POSTellerE-MAIL til Sv.E.Jeppesen
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Indkomne forslag
Bestyrelsen fremkom med rndringer af selskabets
vedtegter (se Objektiv nr.92, s.3l). De nye vedtrgter
blev noje gennemgiet og kommenteret fra panelet"
hvorefterde enstemmigtblev vedtaget.
Valg til bestyrelsen
Pi valg til bestyrelsenvar: Flemming Berendt, Leif
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Dansk FotohistoriskSelskab
- id6 og mfllsretning!
Flemming Berendt

medlemmer.Herudoverhar redaktionenkontakt til flere
faglige eksperter,skribenterog andresom er i gang rned
at skrive boger aflrandlingereller pi anden mide gor
brug af vort selskab og Danmarks Fotomuseurn.Fra
udlandet kommer man til Danmark for at hore om
hvorledes DFS fungerer - ikke mindst hvorledes
Objektiv bliver fremstillet.AIle disse tiltag kan kun
Det er ud fra disse to paragraffer medlemmerne skal holdesi live ved en aktiv medvirkenfra medlemmemes
bedsmme bestyrelsensvirksomhed. Konkret betyder side.
dette at studiet af fotografika og dansk fotografis historie
skal anskuesi bredesteforstand - fra studiet af skruer og En ny generation stir for doren, hvad er de unge
'mekanikere',
snsker:er de samlere,aktive
mstrikkers tekniske funktion i
det enkelte menneskers
- alle
eller vil de blot urrderholdes
fotografiapparat,til den mere akademiskefortolkning af historiskinteresserede
at
melt
det
er
vigtigt
dansk fotohistories sprendende udviklingsforlob. snskerne er lige relevante,
Beskrivelsen af de fsrste fotografiske optagelser fra medlemmerne af bestyrelsenhar antennerneude og
begyndelsen
af 1840'ernetil 1850'erneer da blev muligt opfangesignalerne- kun pi den rnide kan vi opveje de
at fastholde 'det sete'o menneskets gerninger og uundgielige tab af en aldrende medlemstabsom er erl
oplevelser - her 16 drivkraften for udviklingen af de naturlov.I hibet om at denneopfordringtil at viderefore
tekniske apparaters kommende prestationer. Det er en aktiv forening vil ikke blot blive hort, men ogsi
studiet af dette samspil, som gsr fotohistorien modtageti den rette 6nd - vi har ikke brug for negativ
sprndende og til tider overraskende, nir nye kritik uden positive forslag - tend computereneller fat
fortolkninger og perspektiverfremdrages,analyseresog kuglepennenog lad redaktionendrukne i gode id6er og
forslag. o
publiceres.
I Dansk Fotohistorisk Selskabsvedtegter $ 2 kan man
lresefolgende: 'Selskabetsformdl er et kontaktstedfor
interesserede ifotograJiko ogfotografiets historiet i $ 3
hedder det: 'Som medlem optoges enhver, for hvem
studiet af fotograJika og fotografiens historie har
interesse'.

Voft tidsskrift Objektiv er en afgorendefaktor for at
dette arbejde skal lykkes. Tanken og id6en om at
frembringe mere dybdegiende beskrivelser af
enkeltfirmaer, fotografiske emneomrider blev helt
naturligt begyndelsenpi vore temanumre. Det er nu
blevet til I I stk. omfattende en bred vifte af den
historisk- tekniske udvikling, monografier og
fotohistoriskeafhandli nser.

Nekrolog
Hvis man hsrte til dem som fik kontakt til OrstedBagger havde man samtidig fbet adgang til et stort
menneskes altfavnende viden og sprudlende gode
humor, nir ellers helbredet tillod det. Arkitekten,
altmuligmanden og storsamleren af 1930'ernes
Rolleiflex - det hele kunne besigtigesi hans trjem lidt
sydpi - som vi engangglorde det pi en ekskursion.

DFS's nresten 400 medlemmer er en forskelligartet
samling af menneskersom dyrker og interesserersig for
fotografika og fotografiens historie. Fra den rene
kamerasamlertil enhver trenkelig form for individuel
detalje og historierne bag effekterne. Det er dog umuligt
at tilgodese enhver samtidig, derfor vil der tid efter
andenopst6det dilemma at Objektiv henvendersig til en
mere sn&ver kreds af lrsere f.eks. en fotohistorisk
aftrandling som er vesentlige bidrag til forstielsen af
danskfotohistoriesI 6 I -6rige udviklingsforlob.
Det er glredeligt at forskellige studiegrupperer ved at
etableresig rundt omkring i landet - en udvikling som
bestyrelsenkun kan tilskynde pdLenhver miLde.Teknisk
bistand, hjrlp til selvhjrlp, studiet af visit- og
kabinetsbilleder, sammenkomster hos
udvalgte

Det er mange6r siden man for forste gang horte Mogens
'milde'rsst
ved anvisningssalg
og andensammenkomst
i
vort selskab.Her var ikke kun tale om en systematisk
samler,men ogsi om et menneskeder med utrolig viden
og sikker tidsfornemmelsekunne levendegorevor fortid
i det gamle Ksbenhavn eller det store 'bondeland' hvoraf vi alle er kommet. Orsted-Bagger's barnlige
glredeved at finde en hidtil ukendt dims til bare noget
der'lignede'Rollei var smittende.Vi er mangesom vil
savne et kompetent medlem af Dansk Fotohistorisk
Selskabsom har veret med til at skabeinteresse,respekt
og social gbde, som han i rigt mil delte ud af.
Orsted-Baggerssidste dag blev den 31. maj, to dage
efter sin 80-irs dag! Mogens vil lenge blive savnetlo
F.B.
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N'{ODER,jf,KKEN:
2019- 2919- (6110i Arhus)- 18/10- 1sl - 6112
Torsdag 18. oktober
'Mit liv som portr*tfotograf
FotografmesterInge Aasmul anden generation af
et firma som si dagenslys i 1904 vil fortrelle om
atelieretsmangeirige historie med tilhsrende lyddias. En sprendendeserie af rejseoplevelserbl. a.
fra en tur med den Transsibirske Jernbane,men
ikke mindst en skildring af det tillukkede Kuwait,
hvor Inge Aasmul fik lejlighed til at optage en
serie unike billeder. Som den mest hredrede
portrretfotograf i Danmark (Arets fotograf 2000),
det er ialt blevet til 45 danske og udenlandske
Lordag 29. september
priser. Den 14. august blev fruen valgt som ny
LOPPEMARKED & ANVISNINGSSALG
oldermand(!) i KjobenhavnsH6ndvrerkerforening
Begynderprreciskl. 13:00
afholdes som reprresentantfor fbtografmesterlauget.
Efterirets storeloppe-og anvisningssalg
'skrotsalg'.
traditionsmessigt i Osterbro Medborgerhus, Der afsluttesmed det sedvanlige

Torsdag 20. september
Vil man opleve 'Det FormidableSelskabs'25-irs
jubilremsfest som lyd-dias serie er det blot at
made op. Herudover vises en kavalkadeserie
fremstillet af Egon Andersen & Ove Lynsie fra
Ksbenhavns
Fotografiske
Amatsrklub.
Medlemmer som er 'sommerskrot' til salg er
velkommen!

ANVISNINGSSALGET
Arhusgade 103.
begynderkl. 15:00 under direktion af Andreas
Trier Msrch & SvenneHugo.Kl. 16:30afsluttes
medkollektivoprydning- hvorALLE deltager!

JYLLANDSMODE
Loppemarked & anvisningssalgi Arhus

Lardag den 6. oktober i

'Beboerhuset'Langelandsgade
52,
8000Arhus C
Program
Kl. 10:30
- hvormanstillerop til
Vi modesi'Beboerhuset'
loppemarked
Kl. 1l:00
bydervelkommen
Kjeld Jensen
Kl. 13:00
samteftersyn
Middagspause
Kl. 14:00
begynder
ANVISNINGSSALGET
Kl. 17:00
Oprydning
ForeningenbyderpAkaffe/theog brod

TILMELDING SENEST22.
SEPTEMBERFOR BORDPLADS!

Nye medlemmer
Eric f,riksen
Frederiksborgvej25,
Roskilde.
401X)

CarstenBundgaard
Brogade6,
7361EistrupHolm.

SaeedShahinkie
Storkelykken67,
5270OdenseN.

JensMogensen
Verebrovej 48,
2880Bagsverd.

Henrik Lindemann
HojsgArdsA11677,
29fi1Hellerup.

KlausLindemann
Nedervej5,
7140Stouby.
Velkommen!

NY MEDLEMSLISTE TIL DECEMBER
Udfyld venligst fremsendteoplysningsskema
fremsendessenestd. I.OKTOBER 2001
pr. POST eller E-MAIL til Sv.E. Jeppesen

Kjeld Jensen
Hobrovej19,
6950Ringkobing

TELEFON: 9733-5816

62

Hold dig ikketi|bage............
Hvis andet ikke er angivet finder medlemsmsdernested den 3. torsdag i minederne
januar, februar, marts & september,oktober, november,december. Msdetid kl.
l9:30 i osterbro Medborgerhus Arhusgade 103. Ksbenhavn a. Tlf. 353g 1294.

Torsdag 15.november
& bilen' er overskriftenpi aftenens
emne: Ole Emil Riisagerredaktor af Bilhistorisk
Selskabstidsskrift'VeteranTidende'kommer og
fortreller om hvor vigtigt det er at gamle
fotografier af veteranbiler ikke havner i
skraldebstten,men det rette sted!
'Skrotsalg'
afslutteraftenen.
'Fotografiet

Bevaring af fotografika:

Renoverselv dine apparater!
Hvis man samler pi fotografika, kan man nemt
komme ud for 'isenkram', som trenger til en
reparationeller renovering.Har du lyst til selv at
gi i gang. kan du fi svar pd nogle af de mange
sporgsmil. som melder sig under arbejdetved at
deltagei selskabetsverkstedsaftener.
Medbring selv verktoj og arbejdslampe. En
rekke emner vil blive taget op, teoretisk og
praktisk - medlemmer som snsker at deltage
uden at skille noget ad, er ogsi velkomne.
Tilmeldinger IKKE nodvendig.

Torsdag 6. december

JULEANVISNINGSSALGET
ANDRET MODETID: KL. 19:00
Arets hojdepunkt: Juleanvisningssalget
begynder
som sedvanlig med at Andreas Trier Morch &
SvenneHugo svinger hammer og viser effekteme
frem. Det indleverede fotografika SKAL vrre
NUMMERERET og opstilletpA salgsbordet.

Vrerkstedsatienerne afvikles
i
Osterbro
MedborgerhuspA folgendedatoer:
Den 3. oktober,3l. oktober og 6. marts 2002.
Vi msdesi lokalenr.l, kl. l9:30.
Har du forslag til emner, si ring til Svend
Frederiksen.
Telfi 5534-0819.
Velkommen!

Cabinetsog visitkortsamlere!
Lillian Bodnia og andre fotografi-interesserede
msdes 2 gangei dette efterir. Fsrste gangd. 27.
september,anden gang d. 21. november kI.
19:00 pi adressen:Biblioteket Danasvej 30B,
Frederiksberg.
Alle er velkomne!
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BESTYRELSEN - ADRESSER M.M:
Formand:
SvennHugo
Orebyvej 27,
4990 Sakskobing.
Tlf: 5470 5595
vildmanden@ernail.dk
Nastformand &
anvisningssalgsleder:
Leif GermannJensen
Gl. Kongevejl72c.ll.
l 850 FrederiksbergC.
T l f : 3 3 2 14 3 6 7( h e l s tl 0 - l l )
leif-gl@v ip.cybercit),.d k

Redaktor:
FlemmingBerendt
Postboks
49
Teglgardsvej
308,
3050Humlebek.
Tff. og fax: 49192299
dfs@post.tele.dk

4resmedlemmer:

Kasserer:
SvendErik Jeppesen
Amakvej74,
8270Hojbjerg.
Tlf.:86272124
l-sejeppesen@mail.dk
Giro kontonr. | 50 64 47
Kontingent
k. 300,-

Sigfred Lovstad
JohnPhilipp
Kurt Petersen
FlemmingBerendt

Best5rrelsesmedlem
mer:
AllanBunton
Nordfeldvej
21,st.Bronshoj.

Msder: Kobenhavn:
3. torsdagi manedenkl. 19.30.
I periodenseptember- april.
OsterbroMedborgerhus
Arhusgadet03.2100 Kobh. O.
Tlf:3538 1294
Jyllands/afdeling:
Kjeld Jensen
Hobrovej19.Hvingel
6950 Ringkobing.
T l f . : 9 7 3 35 8 1 6
kjeld5@rvorldline.dk
Msder: Jylland:
Oktoberog.januar/f'ebruar
Skiftende steder:
Ar 2001:i Arhus.

Tlf: 38800090

Redaktion
Ob.lektiv
udsendes
i april,september
ogdecember.
Gamle
numre
kankobes.
Ca. hvert andet6r udsendesen opdateretmedlemsliste.
Indholdsfoftegnelse
over alle numre afObjektiv kan rekvireres.
Henvendelse: Flemming Berendt.
internet & e-post:
http:/home0.
inet.tele.dk/dfs/
dfs@post.tele.dk

Webmaster
PeterHaagen
Tlf.: 8669-6057.
haagen@post6.tele.dk
Okonomi & adresseendring:
Kontingent:
kr. 300,-.(Medlemsperiode:
I. Januartil 31.december).
Girokortudsendes
meddecembernummeret
af Objektiv.
Kontingentet
skalvere betaltsenestl. februar.DFS'sgironummer 150-6447
Henvendelse:Syend Erik Jeppesen.
Anvisningssalg & loppemarked :
Medlemskab
af DFSer obligatorisk
for at kunnedeltagei anvisningssalg.
Selgerog koberbetalerhverl2-5%i salertil DF'S.
Skriftligtbudfremsendes
til anvisningssalgslederen.
Anvisningssalg
afholdes
vedgeneralforsamlingen
i Odensei april.i
oktoberi Jylland.Desuden
i september
og december
i Kobenhavn.
Derudover
alholdesloppemarked
i.januar/februar.
april.
september
og oktober.
Henvendelse: Leif Germann Jensen.
Tilmelding af fotografika pr. post eller e-mail senestl. marts, 10. august og l. november.
Gl. Kongevej l72c.ll,l850 Frederiksberg C. Telf: 3321 4367(helst 10-l l). leif-gi@vip.cybercity.dk
Medlemmer kan fremsendeBUD pr. telf, brev eller e-mail.
Folgendehar bidraget med materiale eller andet:
- CoteCuculiza- LeneDuch€ne
- JanFleinert- PeterHaagen
- LaurentVallon
Danmarks
Fotomuseum
Allerettigheder
forbeholdes.
gengivelse
Mekanisk,
fotografisk
elleranden
afskriftetsamtdelederaferKUNtilladtefterskriftligtilladelse
fraDanskFotohistorisk
Selskab.
Nopartof thispublication
maybereproduced
in anyformwithoutpermission
in writingfromtheCopyright
holder.
Copyright
DanskFotohistorisk
Selskab
O.All rightreserved
underintemational
Copyright
Convenrion.
Indsendtmateriale
er underlagt
bladets
almindelige
layout.ISBN0t07-6329Denmark
Tryk: PEOffset,Tomrervej9,6800Varde.
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