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Thistedbo opfandt
det første fotografi
Fotografiets opfinder er kendt verden over
som franskmanden Daguerre, der med sine
eksperimenter på en forsølvet kobberplade
skaffede sig adgang til de store geniers
rækker på linje med Edison og Brdr. Wright.
Der er nu mulighed for, at man også må give
en thistedbo æren for den fantastiske
opfindelse, nemlig juristen og boghandleren
Hans Thøger Winther.
Det er Norsk Teknisk Museum, der har gjort denne enestående
opdagelse, og vi har arbejdet videre med sagen og skaffet
forskellige interessante oplysninger.
Hans Thøger Winther fødtes den 22. januar 1786 i Thisted.
Faderen, Thomas Winther, beklædte en stilling, der svarer til vore
dages toldforvalter. Familien boede i et nedrevet hus i Strandgade,
hvor Shell-stationen nu ligger.
Thisted er åbenbart blevet for snæver og indelukket for faderen, og i
1801 besluttede han at udvandre sammen med familien. Rejsen gik
til Christiania i Norge, hvor sønnen fortsatte latinskoleuddannelsen.
Efter studentereksamen, som han fik i en ung alder, kom han på
universitetet, og allerede i 1806 fik han sin juridiske eksamen.
Gennem en del år beskæftigede han sig med jura, hvorefter han gik
over i bog- og forlagsbranchen. Han anlagde et bog- og stentrykkeri,
og dette arbejde har sikkert inspireret ham til eksperimenterne med
fotografering.
Også inden for bogtrykkerfaget var han en opfindernatur, og han
begyndte at forsøge med tryk i flere farver. Det kan således
nævnes, at Winther i 1837 trykte Norges første illustrerede bibel.
Daguerre offentliggjorde sin opfindelse den 21. august 1839, men
thistedboen lavede tidligere på sommeren samme år “lysbilleder”.
Hvor franskmanden brugte en forsølvet kobberplade som underlag
for sine billeder, brugte Winther papir - som jo også benyttes i dag.
Han er dermed ikke alene kommet før Daguerre, men har i
opfindelsens konstruktion og udformning været forud.
Hans Thøger Winther har været en fantasirig og foretagsom mand,
der eksperimenterede inden for så mange områder, at han ikke
tillagde sin opfindelse så stor betydning, at han ville arbejde videre
med den og sætte den i produktion.
Hidtil har Thisted næsten udelukkende kunnet triumfere med store
mænd inden for litteraturen og den frie skoles verden, men efter
opdagelsen af opfinderen Win-ther, kan Thisted også prale med et
naturvidenskabeligt navn.
Men det er altså ikke muligt at bevare fødehjemmet - som det nu er
sket med J. P. Jacobsens hus.
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