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’Den Forbudte By i Peking’
Fotohistoriske billeder
1927-1929
Flemming Berendt
På dette sted i Objektiv skulle Lars Schönberg-Hemmes 4. afsnit af Historien om den midttyske fotoindustri været trykt. Men på grund af tidnød vil afsnittet blive offentliggjort i april-nummeret af Objektiv.

’Den Forbudte by’ i Kinas hovedstad Peking har
altid været omgærdet med megen mystik. Det kejserlige palads og tilhørende templer; eksamensbygningerne med 10.000 enkelte rum, litteraturens
tempel, det store Lama- og Kung-Futsés tempel,
samt afdøde kejseres tempel. Selve kejserpaladset
og dets omgivelser var imidlertid aldeles lukket
land. Det medførte døden ved halshugning af tegne, male eller beskrive disse faciliteter, men efter
fotografiets opfindelse i 1939 opstod der en alvorlig trussel mod at fastholde dette forbud. I perioden
efter 1840´erne er fotografiske optagelser imidlertid meget få.
På baggrund af dette var det en stor oplevelse pludselig at erhverve 11 fotografier optaget på glasplader i formatet 13x18 cm af en ukendt dansker som
har gamblet med sit liv. Den ukendte kan have væ-

ret ingeniør eller arkitekt bestilt til renovering af
kejserens palads.
Man ved at det kejserlige palads var omgivet af en
mur og vandgrav. Bygningerne har måske været i
dårlig stand efter krigeriske hændelser, vanrøgt og
adskillige brande forårsaget af åben ild.
Billederne er som sagt optaget under omstændigheder som ikke har været ufarlige.
Desværre fulgte der ingen oplysninger med billederne. Der tages derfor et stort forbehold mod billedteksternes troværdighed.
Til gengæld håber jeg at man vil nyde de utrolig
smukke arkitektoniske bygninger af et verdensrige
som i dag forandrer sig i hastigt tempo.

.

Indgangspladsen til det store cerominiområde

1

Det kejserlige bykvarter er omgivet af en 3,6 km lang mur med 4 tårne vendt ud mod verdenshjørnerne

Flagalléer og musiktribune til militætopvisninger

2

Et vue over de mange repræsentationsboliger

En tredelt sejrportal

3

En af de mange porte i den kejserlige bydel

En bronzeløve som symbol på styrke

4

Her har en mand vovet at lade sig fotografere

En af de 4 porte udenfor muren

5

Adgangsport til Peking by

Kejserens bibliotek

6

Allerede 1.000 år før Chr. fødsel lå der en by ved navn Ki

En arkitektonisk åbenbaring

7

Guderne ser alt!

Da Kina blev åbnet for omverdenen strømmede fotograferne til Peking for at etablere sig.
Tegningen viser en kejserlig afsættelse i hans palads.
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Reklamer for compur-lukkeren
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Fra Compur til nedtur
Centrallukerens udvikling og betydning
Klaus-Eckard Riess

Det fotografiske apparat har lige siden sin oprindelse altid rummet tre uundværlige ingredienser:
Det lysfølsomme medie, den billedtegnende optik
og lukkeren, som styrer belysningstiden.
Lukkere kan inddeles i to hovedgrupper: Spaltelukkeren, der lader en åbning mellem 2 jalousier af
gummieret stof eller af metal glide forbi billedfeltet, og centrallukkeren, der åbner en krans af sektorer omkring den optiske akse.
Begge lukkertyper har hver deres fortrin og ulemper. Denne artikels overskrift kan let give det indtryk, at det er Friedrich Deckels Compur-lukker,
der bærer skylden for den tyske fotoindustris nedtur. Dette er dog kun et meget lille gran af sandheden. De vesttyske kamerafabrikker selv stirrede sig
så meget blind på centrallukkerens fordele, at de
var for længe om at reagere, da centrallukkerens
begrænsninger spillede tiltagende ind i konkurrencen med de japanske kameramærker.

Begynder vi hos Adam og Eva i kamerahistorien,
så kan man vel sige, at den lille bevægelige klap,
der sidder foran objektivet på Daguerres kamera
fra 1839, må kunne betegnes som verdens første
kameralukker.
En egentlig lukker behøvedes ikke i de følgende
årtier, da man kunne nøjes med at tage objektivdækslet af og sætte det på igen, efter de mange minutters lange belysningstid.
Først da tørpladen vandt frem og emulsionerne
blev mere lysfølsomme, opstod behovet for en
nøjagtig styring af belysningstiden. Efter 1880
myldrede et utal af mere eller mindre sindrige lukkerkonstruktioner frem. De fleste af disse lukkere
udløstes ved hjælp af en gummibold, altså pneumatisk. Oftest er lukkerne anbragt foran objektivet,
men nogle gange også bagved, eller på det helt rigtige sted, nemlig i det optiske midterplan mellem
linserne. Forskellige typer af såkaldte Guillotineeller faldbrædtlukkere er forløbere for spaltelukkeren, for eks. E. Brandt & Wildes Momentverschluss fra 1881. En af de første rigtige spaltelukkere
til placering direkte foran fotopladen blev patenteret af Ottomar Anschütz i 1888.
Man kommer til at tænke på Robot kameraernes
rotationslukkere, når man ser en konstruktion af K.
Fritsch i Wien (1890), hvor en fjederpåvirket, rund
skive, der er forsynet med en åbning, drejer en omgang i objektivets strålegang. På beslægtet måde
fungerer Choroscopet fra C.P. Goerz i Berlin
(1892).

Urklap-lukkeren
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2 Steinheil-lukkere konstrueret af C. Pritschow, 1889 & 1893

Guillotine-lukkere, 1892

Christian Bruns (1853-1912)

Steinheil Universal-Automatic-Verschluss 1902/1903. C.

Steinheil Universal-Automatic-Verschluss, 1902/1903

Voigtländer centrallukker med 4 sektorer, 1890
Heinrich Ernemann Stereo-Bob, ca. 1904

Bausch & Lomb Unicum-lukker, 1897

Ernemann Automatverschluss Type A. ca 1909
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I 1890 bragte Voigtländer en regulær centrallukker
med 4 sektorer på markedet. Også denne lukker
blev udløst pneumatisk. Den mest populære centrallukker i slutningen af 1800-tallet var nok
’Unikum’ fra Bausch & Lomb i Rochester (1897).
Den blev et forbillede for mange andre, som f.eks.
’Bob Mod. II’ fra Heinrich Ernemann i Dresden.
Ernemann fremstillede mange centrallukkere indtil
han deltog i fusionen til Zeiss Ikon AG i 1926 og
blev nødt til at indstille lukkerproduktionen.
Steinheils instrumentafd i 1897. F. Deckel indrammet

Da vi vil følge udviklingen af de centrallukkere,
der kom til at dominere den tyske fotoindustri helt
frem til 1970´erne, må vi i første omgang vende
blikket mod München. Her fremstillede fa. Steinheil relativ lysstærke objektiver, der sammen med
tørpladernes fremkomst gjorde en præcis styring af
lukkertiden højaktuel. Allerede i 1881 fik Steinheil
godkendt et patent, hvor 2 halvmåneformede lukkerplader svingede ud til siden. Belysningstiden
kunne indstilles mellem ca. ½ sek. og 1/50 sek.
Takket være de modsat rettede bevægelser, som
lukkerpladerne udførte, var risikoen for rystelser
mindre end ved guillotine-lukkerne. Ret udbredt
blev Steinheils ’Universal-Objektiv-Verschluss’,
der i 1888 var blevet konstrueret af Carl Pritschow.
Også denne lukker fungerede vibrationssfri, fordi 2
tynde metalplader bevægede sig i modsat retning.
Pritschow-Steinheil-lukkeren præsterede 1/200
sek. som korteste tid og kunne monteres både foran objektivet og mellem linserne.
Siden 1882 havde en vis Christian Bruns arbejdet
for fa. Steinheil. I 1899 konstruerede han den første rigtige Steinheil centrallukker med 4 sektorer,
som i 1902 blev fulgt af ’Universal-AutomaticVerschluss Model C’. Denne lukkers belysningstider fra 1 sek. til 1/200 sek. blev reguleret af en læderbremse. Hvor præcist kan det have været?

Compur-lukkeren indeni

I Steinheils forsøgsafdeling var ansat en mekaniker, der tidligere havde arbejdet under Ernst Abbé
hos Carl Zeiss i Jena. Denne unge mand hed Friedrich Deckel. I 1898 startede han sit eget lille, mekaniske værksted, og i 1903 sluttede Christian
Bruns sig til ham. Resultatet af deres samarbejde
blev Compound-lukkeren i 1905, som får reguleret
lukkertiden ved hjælp af en luftbremse. Compound-lukkerne var i produktion i hele 65 år, idet
den sidste blev leveret så sent som i 1970. Compound-lukkere, monteret på frontplader af storformatkameraer, husker jeg at have haft til service hos
fa. S.E. Svendsen i 1960’erne. Også en lukker med
læderbremse mener jeg at have haft i hånden.

Gautier-lukker

Alfred Gautier-lukker
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Aktie fra Deckel AG. Tv. F. Deckel. Th. den første fræsemaskine

Compound-lukker, 1905

Alfred og Gustav Gautier grundlagde deres fabrik i 1902

Krügeners Delta-kamera ca. 1905 og Compurlukker med hemværk, 1912

Steinheil Momentverschluss, 1881

Af ukendte årsager trak Christian Bruns sig ud af
det fælles foretagende, men han blev ved med at
arbejde med lukkere. I 1910 anmeldte han et patent
på en lukker, hvis belysningstider blev styret af et
mekanisk gearværk. Carl Zeiss erkendte betydningen af denne opfindelse og opkøbte patentet, for at
stille det til rådighed for Friedrich Deckel.
Denne lukker blev døbt på navnet ’Compur’, en
sammensætning af Compound og urværk. I 1912
gik den første Compur lukker i produktion. På dette tidspunkt ejede Carl Zeiss allerede en andel på
16,8 % i Friedrich Deckel GmbH. Selv om navnet
Deckel altid opfattes synonymt med Compur, så
var det altså Christian Bruns og ikke Friedrich
Deckel, der var ophavsmand til den berømte centrallukker.
Da værktøjsmaskinerne, som Friedrich Deckel
kunne købe på markedet, ikke opfyldte hans høje
kvalitetskrav, begyndte han selv at konstruere maskinerne. Denne maskinproduktion blev hurtigt et
andet ben, som Friedrich Deckel GmbH kom til at
stå på. Deckel-fræsemaskinerne fik et fortrinligt ry
hos alle værktøjsmagere.
Friedrich Deckel foretog sig intet uden at konsultere Carl Zeiss. Der eksisterede helt faste aftaler om
samarbejdet, om prissætning og om levering til andre fotofirmaer. Et hemmeligt interessefællesskab
blev grundlagt, som foruden Friedrich Deckel og
Carl Zeiss også omfattede fa. Alfred Gauthier i
Calmbach og Bausch & Lomb i Rochester, hvor
Carl Zeiss ejede 25 % af aktierne.
Siden 1910 kontrollerede Carl Zeiss stiftelsen
nemlig også andele i Alfred Gauthiers lukkerfabrik, der siden hen skulle udvikle sig til verdens
største. I 1931 opnåede Carl Zeiss endog aktiemajoriteten, men dette blev hemmeligholdt, da man
fortsat ønskede at levere lukkere til konkurrenterne.
I 1902 havde brødrene Alfred og Gustav Gauthier
grundlagt et mekanisk værksted i Calmbach i det
nordlige Schwarzwald. I 1904 begyndte de at producere Kolios-lukkere, først med læderbremse og
siden med ’luftpumpe’. Der fulgte centrallukkere
med betegnelser som Derval, Ibso, Singlo, Telma,
Ibsor, Vario og Pronto. Sidstnævnte betegnelse
stammer fra latin og betyder ’bered’. I 1935 kom
’Prontor’ til, der blev et berømt varemærke og senere hen kom til at give navn til hele virksomheden.
Alfred Gauthier producerede kvalitetslukkere, som
dog ikke nåede Compurs standard og prestige. De
blev indbygget i billigere kameratyper, men også
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dette var kontraktmæssigt fastlagt. Ligesom Friedrich Deckel, fremstillede Alfred Gauthier også sine egne værktøjsmaskiner.

gens består endnu i ét punkt, som vi ikke har kunnet blive enige om. Firma Zeiss Ikon udruster stadig flere modeller med spaltelukker, hvilket for mig
er ligeså uheldigt, som hvis man forsynede disse
kameraer med centrallukkere af andre fabrikater,
da jeg helt effektivt mister forretningen. Dertil
kommer, at der derigennem gøres stadig mere propaganda for spaltelukkeren, hvilket ligeledes har
en skadelig virkning på min lukkerproduktion. Også hr. professor Straubel er af den mening, at Zeiss
Ikon burde udvise større tilbageholdenhed på dette
punkt. Et virkeligt venskabeligt samarbejde kan
dog kun finde sted, hvis man i Dresden tager mere
hensyn til mit firma.’
Et svar fra Zeiss på denne klagesang er ikke bevaret. Men som vi ved, har Friedrich Deckel ikke
kunnet forhindre Zeiss Ikon i at udstyre sine eksklusive modeller Contax, Super Nettel, Nettax og
Contaflex med den nye spaltelukker. I dag kan det
undre, at man dengang ikke bad Friedrich Deckel
om at udvikle en spaltelukkerenhed. Firmaets konstruktører må dog have haft visse forudsætninger.

Det er bestemt ikke nogen tilfældighed, at Carl
Zeiss netop i 1910, altså året efter sammenslutningen af en række kamerafabrikker til Ica AG i Dresden, erhvervede andele hos både Friedrich Deckel
og Alfred Gauthier og dermed satte sig på disse to
betydeligste lukkerproducenter. Fordelene i arrangementet var gensidige. Carl Zeiss sikrede sin objektivproduktion, men sikrede samtidig lukkerproduktionen hos Deckel og Gauthier.
Historien gentog sig i 1926 ved dannelsen af Zeiss
Ikon AG, som betød at Heinrich Ernemann i Dresden måtte opgive fremstillingen af centrallukkere
og at Zeiss Ikon AG forpligtede sig til at indbygge
Compur lukkere i 80 % af sine kameraer.
I 1927 afløstes det lille indstillingshjul på Compur
lukkeren af en stor ring, i 1928 kom Compur S
med selvudløserværk og i 1934 Compur Rapid
med en hurtigste hastighed på 1/500 sekund. Der
eksisterer også nogle prototyper med 1/600 sek.
som korteste tid, men de må have voldt for store
problemer, idet de aldrig blev sat i produktion.

Den 1. september 1939 udbrød Den 2.Verdenskrig.
Lukkerproduktionen gik på vågeblus og Friedrich
Deckel GmbH specialiserede sig i fremstilling af
brændselspumper til BMW´s flyvemaskinemotorer. Også hos Alfred Gauthier i Calmbach omstillede man sig til rustningsproduktionen.

I 1925 havde Ernst Leitz skabt sensation ved at
lancere Oskar Barnacks lille Leica kamera til perforeret 35mm kinofilm. Med kameraer i formatet
3x4cm, som for eksempel det lille Kolibri med
Tessar objektiv og Compur lukker, prøvede Zeiss
Ikon AG at leve op til det nye ’Kleinbildwesen’.
Kolibri kameraet blev også leveret i billigudgave
med Novar objektiv og Telma lukker. Selvfølgelig
kunne det lidt eksotiske Kolibri ikke hamle op med
de fremtidsmuligheder, som lå i Leicaen fra Wetzlar.
Man hentede derfor den unge ingeniør Heinz Küppenbender fra Carl Zeiss Jena til Dresden og gav
ham frie hænder til at kontruere et 24x36mm systemkamera, der skulle overgå Leica på alle måder,
uden at kollidere med de patenter, som Leitz havde
sikret sig. Som bekendt var det Zeiss Ikon´s Contax-serie, som blev resultatet af disse bestræbelser.
Det kunne ikke undgå at komme hr. kommerceråd
Friedrich Deckel i München for øre, at der var noget i gære, som tilsyneladende stred mod de aftaler, han havde med Zeiss Ikon AG. Og selvfølgelig
protesterede han: ’Zeiss Ikon bør ifølge vor kontrakt kun indbygge centrallukkere fra fa. Deckel i
sine kameraer!’
Den 25. november 1933 skrev han til forretningsfører Paul Henrichs hos Carl Zeiss:’En stor diver-

Efter sammenbruddet i 1945 begyndte så småt en
beskeden nystart af lukkerproduktionen med modeller fra før krigen. De gamle forretningsforbindelser blev genoptaget og det nyetablerede Zeiss
Opton i Oberkochen fornyede sin kontrol med både Deckel og Gauthier. Mens fotoindustrien i Dresden byggede videre på det spejlreflekskoncept,
som var blevet indledt af Kine Exakta og Praktiflex, holdt de førende vesttyske kamerafabrikker
Leitz, Zeiss Ikon og Voigtländer i første omgang
fast på målsøgerprincippet.
Centrallukkerne fra Deckel og Gauthier fik stor
medgang efter krigen. De kom til at hedde Synchro-Compur og Prontor-SVS, fordi de blev synkroniserede og dermed fulgte den udvikling, som
blitzteknikken befandt sig i.
Centrallukkeren har mange fordele. Den fungerer
praktisk talt rystelsesfri, men først og fremmest belyser den hele billedfeltet på én gang. Det sidste
muliggør blitzfotografering selv ved den allerkorteste lukkertid på 1/500 sekund, noget som ingen
spaltelukker kan hamle op med. Med et centrallukker-kamera kunne det forhåndenværende lys glim-
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rende afbalanceres med blitzlyset, hvilket jo også
altid har været Hasselblad-kameraernes force.
Centrallukkerne blev massefremstillet til rimelige
priser og kunne leveres og tilpasses alle mulige
forskellige kameraer, til glæde for de mange større
og mindre kamerafabrikker, som skød op i Vesttyskland. At mulighederne for objektivskift var begrænsede på grund af centrallukkerens relativ lille
åbningsdiameter, fik ikke ret megen betydning i de
første år.
På sidstnævnte område viser spaltelukkeren sin
overlegenhed. Til gengæld slås den med nogle andre, helt klare ulemper. For det første er blitzsynkroniseringen problematisk, fordi spaltelukkeren
kun belyser hele billedfeltet på én gang ved relativ
langsomme lukkertider. Kortere lukkertider end
1/25 eller 1/50 sekund kunne ikke benyttes til fotografering med elektronblitz på halvtredsernes spaltelukkerkameraer.
Et andet problem som spaltelukkeren har, er at den
nemt fortegner en genstand i bevægelse. For eksempel afbildes en kørende bil længere eller kortere, alt efter om bilen kører med eller imod lukkergardinernes retning, og et kørende hjul vil altid få
en mere eller mindre oval form.

Alfred Gautier annonce fra 1952

Der fandtes altså meget gode grunde til at satse på
centrallukkerne fra Friedrich Deckel og Alfred
Gauthier.
I 1953 skabte Zeiss Ikon AG i Stuttgart sensation
med sit Contaflex I, verdens første étøjede spejlreflekskamera med centrallukker. Kameraet udmærkede sig ved en vidunderlig lys og klar søger med
snitbillede. Det var lykkedes chefkonstruktøren
Edgar Sauer at løse problemet med at lukker og
blænde først skulle stå helt åben som søger, for
derefter at lukke i, mens spejlet gik op, og så igen
at åbne til eksponering med den forvalgte blænderstørrelse og lukkertid.
På de efterfølgende Contaflex-modeller kunne
frontlinsen udskiftes med såkaldte sats-objektiver,
for at give fotografen valget mellem flere brændevidder.
Fra Deckel og fra Gauthier kom der løbende nye
tiltag, som for eks. lysværdikoblingen mellem tid
og blænde, røde visere til dybdeskarphedsområdet,
og bajonet med kobling til udskiftning af komplette objektiver foran lukkeren. Næsten alle kamerafabrikker red med på bølgen af SLR-kameraer med
centrallukker: Kodak Retina Reflex (1956), Voigtländer Bessamatic (1958), Braun Paxette Reflex
(1958), Agfa Ambiflex (1959), Wirgin Edixa
Electronica (1962).

Zeiss-Opton annonce fra 1952

Friedrich Deckel annonce fra 1952

Contaflex I, 1953 og Prontor-SV på Zeiss Ikon Contina II,
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Også på amatørmarkedet skete der i 1956 et gennembrud i retning af søgerkameraer med udskiftelige objektiver. Jeg nævner bare i flæng: Kodak
Retina, Zeiss Ikon Contina, Braun Paxette, Agfa
Ambi Silette, King Regula, Diax, Futura, Leidolf
Lordomat, Voigtländer Vitessa T.
I forvejen havde Voigtländer allerede i 1950 vakt
opsigt med sit 35mm Prominent kamera, som forventedes at konkurrere med Contax og Leica. Prominent var verdens første målsøgerkamera med
centrallukker og udskiftelige objektiver.
Mellem 1957 og 1960 boomede centrallukkerproduktionen. Prontor-fabrikken i Calmbach nåede op
på 3.250 ansatte med en dagsproduktion på ca.
10.000 lukkere. Compur-Werk i München beskæftigede ved samme tid ca. 1500 medarbejdere.

lukkeroptræksakslen og udløseren. På et andet
værktøj med 2 måleure kontrollerede jeg om bajonetten til den udskiftelige frontlinse var monteret
indenfor de givne tolerancer. Belysningstiderne
måltes på en tester, der viste resultatet på et analogt viserinstrument. Princippet i testerens virkemåde var, at en kondensator blev opladet over en
fotomodstand så længe lukkeren stod åben. Den
spænding, som kondensatoren nåede op på, var
analog med belysningstiden. Andre lukkertestere
fungerede ved at tælle impulser fra en oscillator
under lukkerens åbningsperiode.
I tidernes morgen, d.v.s. i slutningen af 1800-tallet,
benyttede man oftest en stemmegaffel som reference. For eks. havde Steinheil udviklet et system,
hvor lysrefleksen fra en blank kugle på en vibrerende stemmegaffel blev affotograferet under lukkerens åbningstid. Det antal sinussvingninger, som
blev afbildet på en kontinuerlig bevæget fotoplade,
var indikationen for lukkertiden.

Mekanismen i Orontor-SV

Den unge Klaus-Eckard Riess justerer Prontor lukkere, 1957

Prontor-Werk Alfred Gautier GmbH
i Calmbach/Scharzwald

Min egen skitse af Compur-lukker, Contaflex I, 1959

Det var i denne periode at jeg gjorde min entré på
arenaen. I juli 1957 blev jeg ansat hos Zeiss Ikon
AG i Stuttgart. Mit første job bestod netop i kontrol, justering og i givet fald reparation af de Compur- og Prontor-lukkere, der skulle monteres i
Contaflex og Contina kameraerne. Jeg fik hver
gang tildelt 50 lukkere på en bakke. Styk for styk
blev de sat på et værktøj, der gik i indgreb med

Endnu er jeg i besiddelse af mine notater og skitser
fra Zeiss Ikon i Stuttgart, som viser hvordan lukkerne skal monteres på den tids Contaflexer.
I 1961 besøgte jeg Alfred Gauthiers Prontor-Werk i
Calmbach. Der var kommet helt nye kameraer med
belysningsautomatik på markedet, og jeg ville tage
de dertil udviklede lukkere i øjesyn. Prontormat-
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Kameratype fra Dresden

Zeiss Ikon Tenax, 1960

Nikon F med spaltelukker

Voigtländer Dynamatic, 1960

Kompliceret kvalitet med et lille kighul til objektiverne
Adox Polomatic 3 S., 1961

Kodak Retina Reflex III skåret op
Voigtländer reklamerer med 120 år

Zeiss Ikon Contaflex super BC

Altissa V med Tempor-lukker
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lukkerne styrede lukkertid og blænde efter et fast
program, som f.eks. i Zeiss Ikons Tenax og Voigtländers Dynamatic I, og Prontormatic-lukkerne var
til automatiske kameraer med lukkertidsforvalg,
som f.eks. i Adox Polomatic IIIs. Det var netop
disse Adox kameraer, som vi havde store problemer med i Danmark. I Calmbach fik jeg opklaret,
hvorfor lukkersektorerne fedtede så utrolig hurtig
til. Det var smøremidlet fra produktionen, som var
trængt ind i lukkergrundpladens forholdsvis porøse
materiale, og nu trængte det ustandseligt ud igen,
uanset hvor mange gange vi rensede lukkeren. Jeg
fik fortalt, at fabrikken derfor var begyndt på at
’udkoge’ grundpladerne, inden lukkeren blev samlet.
Prontor-Lux lukkeren til de billigere automatiske
kameraer, som f.eks. Adox Polomatic II, fungerede
efter min mening efter et alt for primitivt princip.
Ved indstillingen af filmfølsomheden låstes kameraet fast på en bestemt lukkertid. Med en 12 DIN
film (ISO 15) i kameraet blev alle billeder taget på
1/30 sekund, og med en 24 DIN film (ISO 200) tog
man alle billeder på 1/500 sekund.

på det tidspunkt 5 forskellige spejlreflekssystemer
og 10 forskellige kompaktkameraer i gang. En tiltrængt sanering, modernisering og effektivisering
blev desværre forsømt. I september 1971 tog
Zeiss-ledelsen den tunge beslutning at stoppe kameraproduktionen hos Zeiss Ikon og Voigtländer.
Sidstnævnte fortsatte dog endnu nogen tid i Rollei-regie.
Én efter én var også andre tyske kamerafabrikker
kommet i vanskeligheder og måtte dreje nøglen
om: AKA/Friedrichshafen allerede i 1960, Adox/
Wiesbaden 1965, Leidolf/Wetzlar 1965, Braun/
Nürnberg 1968, Dacora/Reutlingen 1972, Wirgin/
Wiesbaden 1973.
Fra allerhøjeste sted i Rochester fik Kodak AG i
Stuttgart i 1967 ordre til at standse den videre udvikling af SLR-prototypen Retinaflex. Ligeledes
blev produktionen af 35mm kameraer beordret indstillet til fordel for 126-formatet, som ledelsen af
Kodak i Rochester så den store fremtid i. Det var
altså ikke kun tyskerne, der stillede skiftesporene
forkert. De amerikanske Kodak-bosser gik også
galt i byen.
Alt dette måtte naturligvis gå ud over Friedrich
Deckels Compur-Werk i München og Alfred
Gauthiers Prontor-Werk i Calmbach. Hos Prontor
begyndte man allerede i 1965 at reducere medarbejderstaben, indtil der i 1975 kun var 740 ansatte
tilbage. Hos Compur tog man i 1972 fat på omstillingen til ikke-fotografiske produkter. I 1976 likviderede man Compur-produktionen og fik flyttet resten til Prontor-Werk i Calmbach. Her fortsatte
fremstillingen af Compur-lukkere til Hasselblad og
af Prontor lukkere til bl.a. storformatkameraer. Også elektronisk styrede lukkere blev udviklet.

I første halvdel af tresserne blev SLR-kameraerne
med centrallukker mere og mere avancerede.
F.eks. fik Contaflex super BC fra 1965 en rigtig
TTL-belysningsmåling med CdS-celle og lukkertidsprioriteret belysningsautomatik, samt en GNblitzkobling. Spejlet klappede dog ikke tilbage af
sig selv efter eksponeringen, og søgeren forblev
sort. Alt var af høj kvalitet, men gennemgående
mekanisk, meget kompliceret, dyrt at fremstille og
servicere. Dertil kom at centrallukkerens relative
lille åbningsdiameter begrænsede mulighederne for
objektivskift.

Der er værd at kaste et kort blik på udviklingen
østfor jerntæppet. I Dresden havde man helt fra
den spæde start efter 1945 lagt hovedvægten på
SLR-kameraer med spaltelukker. Kameranavne
som Exakta, Contax S, Praktica og Praktina er gået
over i historien. Praktica kameraerne fik til sidst
den største prioritet. På et tidspunkt, da den vesttyske kameraindustri for længst var gået bag af dansen, fulgte Prakticaernes L-serie og siden hen Bserien med i den teknologiske udvikling og blev
produceret og eksporteret i enorme styktal.
Andre amatørmodeller og mellemformatkameraer
behøvede centrallukkere. En del kameratyper, vel
især dem der skulle eksporteres til det vestlige udland, blev udstyret med Compur-lukkere fra Friedrich Deckel i München. Det ønskede man dog ikke at være afhængig af i længden. Allerede i halv-

På samme tid begyndte innovative og desuden billigere japanske kameraer at vinde frem. Tyskerne
kørte åbenbart efter devisen ’Vi alene vide’ og tog
ikke de østasiatiske produkter helt alvorligt. Jeg
ved ikke om Zeiss-ledelsen ligefrem pressede andre kamerafabrikker til at holde fast på SLRcentrallukker-princippet, fordi man ønskede at bevare arbejdspladser hos Deckel og Gauthier. Kendt
er det i hvert fald, at Zeiss-bossen Heinz Küppenbender forhindrede videreudviklingen af innovative prototyper hos Voigtländer. Da Zeiss Ikon i
1966 omsider forsøgte at svare på den japanske udfordring med lanceringen af de Voigtländerkonstruerede Icarex SLR-kameraer, var løbet allerede kørt. Zeiss Ikon/Voigtländer-gruppen havde
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tredserne udviklede man derfor egne centrallukkere hos VEB Zeiss Ikon i Dresden, med navne som
Vebur, Cludor, Tempor og Prestor. Med Prestor Rapid opnåede man endog en korteste lukkertid på
1/750 sekund.
Successen som Contaflex og tilsvarende SLRkameraer med centrallukkere havde i Vesttyskland,
og fordelene ved blitzfotografering, som denne
lukkertype bød på, fik også teknikerne i Dresden
til at konstruere et tilsvarende kamera. Dette Pentina kamera, der udmærkede sig ved et særdeles moderne design, blev forsynet med en Prestor lukker
og med udskiftelige objektiver fra Carl Zeiss i Jena. Men kameraet forblev en enlig svale og blev
kun produceret fra 1961 til 1965.
Med Berlinmurens fald i november 1989 slog også
skæbnetimen for den østtyske kameraproduktion.
Et helt urealistisk forhold mellem produktionsomkostningerne og indtjeningen førte til likvideringen
af Dresdens fotoindustri ved en lang og smertefuld
proces. Dette havde dog hverken Compur eller
Prontor nogen andel i.

Liste over lukninger af kamerafabrikker i Vesttyskland

Tempor-lukkeren & Pentina, det eneste 35mm SLR-kamera
fra Dresden med centrallukker og udskiftelige objektiver.
Produceret fra 1961 til 1965

Og hvad er så situationen i dag?
I München eksisterer stadig en virksomhed, der
hedder ’Compur Monitors’. Den har dog intet med
centrallukkere at gøre, men fremstiller måleinstrumenter til gasindustrien.
Prontor-Werk Alfred Gauthier GmbH i Calmbach
er den dag i dag i fuld vigør med ca. 300 ansatte.
På fabrikken fremstilles centrallukkere samt først
og fremmest avanceret medicinalteknisk udstyr.
Centrallukkeren er altså ikke gået helt død. Historien om den tyske fotoindustris dilemma for 40 år
siden viser, hvordan arrogance, manglende tilpasningsevne og fejldipositioner kan føre til en hel
branches deroute.
’Hovmod står for fald’ siger et af Salomons ordsprog. Men for os er det jo let at være bagklog.

Overskrifter i den tyske fotopresse, 1971
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Retina II
Type 122´s hemmeligheder
Svend Frederiksen
I oktober 1936 kom en ny Retina på markedet. Mere end to år var gået siden Kodak havde introduceret dagslyskasetten sammmen med den første Retina, type 117. Hele fire modeller af Retina var det
allerede blevet til, for Kodak havde haft stor succes
med det nye koncept, og havde travlt med at udvikle de populære små kameraer. Der var dog ikke revolutionerende nyheder i nogen af de nye modeller,
som havde modelbetegnelserne 118, 119 og 126.
Man ændrede lidt på frem- og tilbagespolingsknapperne og tilbød valgmulighed mellem Nikkel,
Chrom og Lak, men kamerahus, lukker og objektiver ændrede sig ikke meget.

otte måneder gik man tilbage til den velkendte, mere simple løsning med en fremspolingsknap, den
holdt man sig til de næste femten år.
Først i 1951 kom der igen en fremføringsarm. Det
var på Retina Ia og IIa og nu var det et ægte hurtigoptræk, som også spændte lukkeren. Hvorfor man
forlod den nye løsning i 1936 er overladt til de rene
gætterier. Intet tyder på, at der var problemer med
mekanikken, som jo heller ikke var så meget anderledes end det, der hele tiden havde befundet sig
under topdækslet.
Udløser på huset
Der var også kommet en udløser oven på apparatet.
En fiks og meget pålidelig mekanik fremførte udløsningen til compurlukkeren. Den fulgte jo med
bælgen , når denne blev foldet sammen, så det var
ikke nogen helt let opgave. Selve udløseren var en
lang tynd javert, meget lig den forlænger, som man
ofte finder på de tidlige Compurlukkere. Da tingesten sad oven på huset, havde konstruktørerne i
Stuttgart indbygget en kunstfærdig kobling, så udløseren kunne skubbes ned i topdækslet, når apparatet ikke var i brug men skulle transporteres. Som
alt hvad der kom fra Stuttgart var det fine sager,
man havde fremstillet. Måske kan mekanikken i
dag synes lidt overdrevet, det beskedne formål taget i betragtning. Til gengæld forklarer det, hvorfor
topdækslet har den lidt klodsede form: Koblingen
er monteret på indersiden af dækslet!

Model 122
Så kom model 122. Det blev indledningen til en
helt ny serie af apparater, som i dag kendes som
Retina II. Det var et mere kostbart kamera, først og
fremmest fordi det var udstyret med en koblet afstandsmåler. Type 122 var ikke fra fabrikken forsynet med et romertal II. Navnet Retina var derimod
indgraveret midt på topdækslet og præget i læderbeklædingen på bagsiden.

50mm basis i afstandsmåleren
Så tilbage til afstandsmåleren, som bragte modellen tættere på de eftertragtede kameraer fra Zeiss
og Leitz. Afstandsmåleren på type 122 havde en
målebasis på 50mm. Som bekendt bliver måleresultatet bedre, jo større målebasis er. Leica havde
på det tidspunkt en basis på 37mm, Zeiss Contax
have hele 92mm, men type 122's 50mm var ikke så
tosset. Det havde også kostet nogle anstrengelser.
Som hos konkurrenterne havde søger og afstandsmåler hver sit vindue, så søgeren optog plads. Andre ting var i vejen. Som omtalt sad fremføringsarmen i højre side. Så var der et tælleværk og den
omtalte kobling til udløseren. Hele den højre halv

Fremføringsarm
Udover afstandsmåleren var der endnu en iøjefaldende nyskabelse. Filmen blev spolet frem ved
hjælp af en lille fremføringsarm, som sad der, hvor
det senere blev standard med et såkaldt hurtigoptræk, nemlig oven på kamerahuset i højre side.
Hurtigoptrækket kan Stuttgart fabrikken dog ikke
tage æren for. Deres fremføringsarm var ganske lille og krævede flere slag før filmen var ført frem.
Desuden forsvandt den hurtigt igen. Allerede efter
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Udløserens kobling

Fremføringsarm

Kobling for tilbagespoling
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del var på den måde optaget. Helt ude til venstre
sad tilbagespolingsknappen. Ved at gøre dens aksel
hele 12mm tyk var det lykkedes at give plads til en
udskæring i akslen. Nu kunne målingerne fortages
tværs gennem akslens udskæring, og man havde på
den måde etableret en målebasis på 50mm. Det
krævede dog, at akslen blev låst i den rette stilling
under optagelserne. Det kunne man også roligt gøre, for der skulle alligevel ikke spoles tilbage, før
den sidste eksponering havde fundet sted. Arrangementet kræver dog mere mekanik end man umiddelbart tror; for filmen skulle samtidig kunne løbe
frit ud af kassetten. Det krævede ind- og udkobling
mellem den tykke aksel og den gaffel, som var i
indgreb i filmspolen. Stuttgart havde løst opgaven
ved at indbygge en fjederbelastet pal, som blev
koblet ud, når akslen blev låst i målestilling. Det
hele var et mekanisk krumspring, og der er ikke
mange apparater, som har netop denne kobling intakt i dag. Alligevel kan det ikke være her, at årsagen til det hurtige modelskift lå. Efterfølgeren, model 142 havde nemlig nøjagtig samme afstandsmåler og dermed også den samme udskæring, lås og
kobling.

F.eks. var type 118 kun i produktion fra juli 1935
til april 1936. Det har sikkert ikke altid været nemt
at forhandle Kodak Retina, for det kunne være
svært at få den ene model ud af butikken inden den
næste dukkede op. Man forbedrede nogle småting,
men beholdt det væsentlige: Kamerahus med bælg
og klap, compurlukker og objektiver. De fleste objektiver leverede Schneider. Type 122 brugte det
samme hus og den samme lukker som Retina I. og
objektiverne var også fra Schneider (selv om der
stod Kodak Ektar på nogle). Retina I objektiverne
havde dog højst en lysstyrke på 3,5. Type 122 kunne leveres med blænde 2,8 og endda et Xenon med
blænde 2,0. Den nye serie skulle dække behovet
for et bedre udstyret kamera, som helt matchede de
dyre modeller fra Leitz og Zeiss men til en mere
overkommelig pris. På et punkt kunne fabrikken i
Stuttgart dog ikke være med i legen: Den nye serie
bød ikke på udskiftelige objektiver.
Sjælden model
Tilbage står den kendsgerning, at type 122 i dag er
en meget sjælden model, som efterlader et hul i
rækken hos de fleste samlere. Der kan gå år mellem de gange, hvor et eksemplar dukker op på
markedet, og prisen bliver derefter. Det er endnu
sjældnere, at man ser et pænt og velfungerende apparat.

Hemmeligheden
Måske er forklaringen den enkle, at det var helt
normal praksis i Stuttgart at skifte modellerne ud
hurtigt efter hinanden.

22

EXAKTA
Reklamer gennem tiderne
Flemming Berendt

Exakta Model A, 1933

I Dresden, tidligere hjemsted for en stor del af
den tyske kameraindustri, grundlagdes for 75 år siden firmaet Ihagee AG.
På Leipziger-messen i foråret 1933 præsenterede
man et af de første småbilledkamerer til formatet
24x36mm. Der blev ialt fremstillet 33 forskellige
modeller i meget stort antal.
De forskellige konstruktioner til såvel professionelle som amatørfotografer. Til specielt industri og videnskabeligt brug, blev det en verdenssucces.

1924-30

Firmaet reklamerede for deres produkter i en stilblanding af skrift og stregtegninger som illustrerede, hvad de forskellige apparater kunne præstere.
Det var ofte en vanskelig opgave at anskueliggøre
de mange tekniske muligheder de enkelte apparater
kunne præstere.
Da Ihagees kameraer var et verdensprodukt var
annoncerne ofte præget af det salgsbehov, det enkelte land havde. I Danmark blev apparaterne markedsført af firmaet Erik Nielsen, som havde til huse i Rosengården midt i København.

Exakta Model A, 1933. (Classic Camera

1924-30

(24), Milano

1924-30

23

1933

1924-30

1933

1933

4 annoncer fra Exakta Dealer Display 1933
1933?

24

1935

1936

1937
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1937-38

1939

1937-38
1939

1939

1937-38

26

1939

1956

1939

1956

Kildemateriale:
Klaus-Eckard Riess: CD med samling af Exakta-reklamer
Per Ask Nielsen: Exakta. Objektiv nr.31/1984
Fl. Berendt: Exakta 50 år. Objektiv nr.36/1986
Sv. Erik Jeppesen: Ihagee Kamerawerk. Objektiv nr.74/1996
Sv. Erik Jeppesen: Kine-Exakta 60 år Kamerawerk.
Objektiv nr.78/1997
Sv. Erik Jeppesen: Kine Exakta oder Sport. Welche war die erste Spie Reflex-Kleinkamera?
Sv. Erik Jeppesen: Kine-Exakta 60 år. Objektiv nr.80/1998
Sv. Erik Jeppesen: Kine-Exakta 60 år (4.del). Objektiv nr.86/1999
Danmarks Fotomuseum: div. Annoncer
Fl. Berendt: arkiv
Fhv. fotoimportør Erik Nielsen: orientering
Richard Hummel: Kalendarium 1992
Richard Hummel: Spiegelreflexkameras aus Dresden

1939
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Autochrome-optagelse
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samling: Peter Haagen

BILLEDGRUPPEN

Gerhard Ryding
Mødedatoer: 29. januar - 12. marts og 14. maj 2009

Mødetid kl. 19:30
Østerbrohuset - Århusgade 103, København Ø
Torsdag 14. maj
Mødet begynder med hvad de enkelte medlemmer kan fortælle om et emne de selv har udvalgt.
Inden vi ønsker hinanden god sommerferie er
der køb, salg og byttemarked på programmet
Gode idéer til næste sæson overdrages til Gerhard Ryding!

Det er med stor glæde at Billedgruppens beskedne medlemsskare langsomt forøges i antal.
De skiftende samleremner og gode foredragsholdere er mærkbar med til at ens interesseområder bliver diskuteret, men ikke mindst er de med til at
fastholde og skærpe selvværd og glæde ved de billedmæssige oplevelser, som andre med deres viden
kan tilføre af nye perspektiver og indtryk.

Bestyrelsen for Selskabet for Dansk Fotografi søger oplysninger og
matriale om DFS´s historie og start i 1957. Henvendelse kan ske til:
Egon Andersen. Tlf.: 3886-1553 eller E-Post: ega@dbmail.dk

Noget tyder på at beskedne forskningsprojekter
kunne føre til specialartikler i vort tidsskrift som
andre medlemmer udenfor Billedgruppen kunne få
stor glæde af. Må 2009 bliver et år med et stabilt
fremmøde og behageligt socialt samvær!

BORNHOLMS MUSEUM
EFTERLYSER

Fotografernes skæbne er spændende kulturhistorie.
Jan Rasmussen vil fortælle om fotografen Th. Christensen, Aabenraa.
Ole Hesager vil på grundlag af Bjørn Ochsners bog:
Fotografer i og fra Danmark til og med 1920 fortælle om sit arbejde med at tilføje fotograf-portrætter og
fortælle om enkelte fotografers visitkort.
KØB SALG OG BYTTE ER EN ANDEN DEL
AF AFTENEN:

Museumschef Ann Vibeke Knudsen efterlyser, i samarbejde med øens arkiver og mindre museer oplysninger om de ca. 200 fotografer som har været beskæftiget i perioden 1840-2000. Det gælder f.eks. Den
enkelte fotografs butik, atelier til relevant billedmateriale. Bornholms Museum har en stor samling glasplader og fotografier der omfatter de fleste af de fotografer, der har været virksomme på øen.
Man søger specielt billedsamlere som måtte have
Bornholm som speciale. Alt har interesse som original eller kopi.

Torsdag 12. marts

Kontakt venligst: Ann Vibeke Knudsen.
Sct. Mortensgade 29, 3700 Rønne. Tlf.: 56950735 eller www.bornholmsmuseum.dk

Torsdag 29. januar

Sankt Petersborg, byen med 5 millioner indbyggere
har oplevet historiske omvæltninger ikke mindst
under Den 2. Verdenskrig. Andreas Trier Mørch har
besøgt byen adskillige gange bl.a. for at beskrive og
registrerer byens gamle og nye bygninger. Resultatet
vil blive vist med billeder Før & Nu. Samtidig får vi
et causeri som beskriver de fremviste fotografier
Har du russisk relaterede billeder at vi frem så tag
dem med!
Som altid bliver der tid til køb og salg.

STEREOSKOPBILLEDER KØBES

Bedste bud gives for billeder optaget på:
Grønland, Island og Færøerne
Alt i stereoskopbilleder købes
Gerne hele samlinger
Torben Solgård. Tlf.: 2292-1982
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Originalfotografi af Højbro Plads med torvehandel en forårsdag. (format: 22,4x16,5 cm)
På mødet i billedgruppen den 13. marts fremviste Andreas Trier Mørch 4 smukke kendte københavnske prospekter. Billederne
blev beundret, men som ofte var man i tvivl om hvorledes verdens første fotografiske billeder var koloreret. Efter flere medlemmers mellemkomst lykkedes det at afsløre hvorledes man allerede i 1888 kunne fremstille Photochrombilleder som et masseprodukt af Belle Èpoque. Den litografiske trykkemetode blev patenteret i 1888 af det svejtsiske firma Orell Füssli i Zurich
under navnet Photochrome Process. Metoden bygger på Aloys Senefelders (1771-1834) opfindelse i 1798, muligvis som en
tilfældighed. I 1804 blev den betegnet som litografi af græsk lithos, sten og grafein, at skrive.. Processen var indviklet og besværlig. Til gengæld var man i stand til at masseproducerer billederne til en billig pris ca. 10 øre pr. ark. Dette muliggjorde et
enormt salg til det billedhungrende publikum.

Udsigt over København mod Runde Tårn
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Den smukke Børs med det snoede tårn
Fotografiet blev optaget på en kollodiumbelagt glasplade. Et ark fotolitografisk papir belagt med gelatine gøres lysfølsomt
kort før brugen. Billedet kopieres på papiret under et fotografisk negativ. Et tyndt lag fed farve gydes over hele billedfladen.
Papiret lægges i vand, hvorefter man gnider med en blød svamp for at fremkalde billedet. Farven sætter sig kun fast på de
steder, der har været påvirket af lyset, men lader sig fjerne fra grunden. Således får man en kopi, der overføres til en sten.
Hver enkel farve krævede brugen af én sten, der kan være op til 10-12 stk., med hver sin farve. De anvendte trykkerimaskiner
måtte være af en utrolig præcision. For mere information: www.amazon.de/weltreise-1900-farbigen-Bildern-Walter/dp/product-deseriptio

Udsigt til det nedbrændte Christiansborg Slot
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Borgerskabets turistrejser

Med Rhonegletsjeren som baggrund ankommer herskabet standsmæssigt til vinterparadiset. Photoglob, Zürich
Photochrome-teknikken fik hurtigt postkortfabrikanterne til at udnytte de farvestrålende motiver, som her i alperne. Her fik
man rigtig indtryk af de rejsende fantastiske rejseoplevelser. Dette var ikke kurbad og helserejse, men bar eventyrets magiske
oplevelse.

Selskabet skuer ud over Lyskamm (4478 m) og Castor (4094 m).
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Modtageren af sådanne motiver måtte ikke være i tvivl om de farer og spændingsmomenter de rejsende blev udsat for.
Det franske postkort er optaget ved Mont Blanc, som var det mest mondæne sted hvor datidens turist kunne begive sig
hen

Ved gletsjeren Bosson. Oilette, Paris

Gletsjeren Eismeer bestiges. Photoglob, Zürich
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Morten Kjær Thillemann

Ekskursionen til Light on Paper
2008
Morten Kjær Thillemann

Billedserien viser det grafiske værksted Light on Papers velindrettede værksted og indretning.
Disse enkelte billeder viser hvorledes et fotogravure bliver
fremstillet. De mange forskellige arbejdsgange gav et overvældende indtryk af gravureprocessens utallige facetter og
muligheder.
Kun 5 steder i verden findes tilsvarende værksteder!

Der var inviteret indenfor hos Bølle Skotting og Emilie
Ganouna til en spændende dag. Ægteparret ernærer sig
som fotografer og grafikere, både analog og digitalt,
men en stor interesse for fotogravure. Deres værksted
er ét ud af (måske) 5 fungerende kunsttrykkerværksteder i hele verden, som beskæftiger sig med fotogravure.
Light on Paper påtager sig opgaver enten på tilbud eller
på timebasis.
Vi fik en kort historisk gennemgang af processen, som
stammer helt tilbage fra 1852. Meget af den er sammenhængende med udviklingen af fotografiet, f.eks. De
lysfølsomme salte, fiksering, anvendelse af gelatine,
mens andet er hentet direkte fra teknikkerne i træ- og
kobberstik. Mere moderne hjælpemidler som f.eks.
Lysbuelys eller lyskassen med højtryks UV-lampe,
har gjort det lidt lettere at styre kontrast og kortet

arbejdstiden ned.
I 1852 havde man kun solen som lyskilde. Metoden
havde stor udbredelse omkring århundredskiftet og op
til 2. Verdenskrig, men er i dag fortrængt af offset.
Fotogravure er stadig meget tidskrævende, og derfor i
dag sjældent anvendt. Bølle fortalte, at grunden til at
det stadig er muligt af skaffe materialer, skyldes processen i dag anvendes til trykning på plastposer, og at
der i Asien findes trykkerier, som bruger det på store
rotorgravuremaskiner med en bredde på op til 3m.
Light on Paper håndterer dog ikke over 50x60cm, da de
store dimensioner ikke gør arbejdet lettere. Man havde
indtrykket af at de fremmødte medlemmer havde haft
en speciel oplevelse omkring emnet fotogravure. Tak til
Emilie og Bølle!
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Foto: F.B.
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BOG & UDSTILLINGSOMTALE
Flemming Berendt

og som altid, den moralske fordømmelse. Det er
ikke kun en billedbog af en fortids kvindeskæbne,
den er også tankevækkende, når man i dag diskuterer vor tids fordømmelse af kvinders rolle i samfund fjernt fra vort land.

Palle Fogtdal: Danskere før og nu.
Format: 15x18cm. Heftet 397 sider
Illustreret s/h og farve. Kr. 169,ISBN 978-87-7248-700-7. Fogtdals
Forlag 2008.

Det er med stor glæde Fogtdals forlag lancerer
’Tyksakkerne’, kendt fra det tyske bogforlag TaschenBuch. Heldigvis er tryk og billederne helt i top. Idéen
med at sammenligne før og nu motiver er en fornøjelig
måde, at læseren får indblik i tidens enorme forandringer på utallige områder. Billederne viser mere end
1.000 ord, siger et gammelt ordsprog. Som julegave er
disse bøger et must. For den ældre generation er de en
oplagt mulighed for sammen med børnebørnene at se,
hvorledes det var ’i de gode gamle dage’. Teksterne til
de mange billeder har Palle Fogtdal skrevet i korte og
præcise sætninger. Vi er mange der glæder os til nye
’Tykaskker’ i denne serie.

Henrik Lund: Flygtninge og indvandrere 1850-1980.
Format: 15x18cm. Heftet 400 sider. Illustreret s/h
Kr. 169,- ISBN 978-87-7248-704-5. Fogtdal Forlag 2008.

Lotte Kirkeby Hansen og Anne Cornelius:
Forbrydersker og offnetlige fruentimmere 1863-1919.
Format: 15x18 cm. Heftet 400 sider. Illustreret s/h.
Kr. 169,- ISBN 978-87-7248-703-8. Fogtdals Forlag 2008.

Den dokumentarisk mere alvorlige ’Tyksak’ om vilkårene for udenlandske flygtninge i Danmark tilbage fra
1850´erne viser endnu engang med al tydelighed, at fotografiet er overlegent det skriftlige i dokumentation.
Immigrationseksperten Bent Østergaard er en person,
der har styr på alle de komplicerede kendsgerninger,
som ligger til grund for de mange fremmedes flugt eller
indvandring til Danmark gennem tiderne.
Det er lykkedes at ’fremtrylle’ en imponerende parade
af billeder optaget af professionelle, amatører og tilfældige fotografer, der var på stedet i rette sekund. De
mange billeder er gennemsyret af personernes udstråling af angst, vemod, resignation eller andre følelsesmæsige udtryk. Et fotografi af 1. generationsfamilien
Koppel viser en stolt og talentfuld familieopstilling,
hvis livsforløb har haft utrolig indflydelse på dansk og
udenlands sammensmeltning af kultur. De over 100.000
tyske flygtninge, hvoraf mange børn blev nægtet lægehjælp bør ikke overses. En alvorlig julegave!

I et forord Kvinder i konflikt med straffeloven før 1919
giver arkivar, ph.d. Merete Bøge Pedersen et barsk indblik i datiden umenneskelige forhold for unge kvinder,
især for dem med uønskede børn uden at være gift. Alternativet for dårlig betalt rengøringsarbejde eller fabriksarbejde til 1,86 om dagen. Valgte man prostitutionen var prisen for et samleje kr.10,00, men omkostningerne var at stå til regnskab for moralens vogtere d.v.s.
politiet og sædelighedsmyndighederne.
De næsten 400 visitkortbilleder viser også et uforglemmeligt billede af disse ulykkelige kvinders barske liv.
De mange billeder stammer fra politiets forbryderalbum
i København samt adskillige større danske provinsbyer.

Billederne er tillige forsynet med beretninger om
deres kriminelle handlinger, de ulykkelige skæbner
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Carlo Pedersen: Fotografen Viggo Rivad.
Format: 22,5x22,5cm. 117 sider heftet.
Illustrationer i s/h. Kr. 248,-.
Bestilling: www.forlagetbios.dk
Forlaget BIOS. Tlf.: 65361774.
E-Post cpfoto@cpfoto.dk
ISBN 978-87-7056-040-5

Uni Leitisstein, Eystein Jacobsen og Birgir Kruse:
Færingernes egen Historie 1907 til i dag. DVD-film.
Spilletid 104 minutter. Kr. 199,- Filmselskabet Substanz.

Færingernes egen historie bygger udelukkende på dokumentariske filmoptagelser indsamlet fra private, virksomheder, organisationer og lokalhistoriske arkiver på
øerne. Filmene er renset, splejset og overspillet til et
fremtidssikret format.
Dette er blevet en fængslende historie af familie-og arbejdslivet samt skildringer af de små og store begivenheder gennem de sidste 100 år. Nationalfest, ruteskibet
Tjaldurs sejlads gennem 50 år, de engelske styrker på
øerne fra 1940-45, ’Undertøj, Nej Tak’, færøske modeller viser moderne lingeri i 1966. En storslået og særpræget DVD der kan anbefales hvis man vil forstå det
færøske folks skæbne. Projektet er støttet af Eik Bankens Fond.

Det er lykkedes fotografen Carlo Pedersen at skildre
den 86-årige legendariske social, portræt- og rejsefotograf Viggo Rivads privatliv, med en indlevelse som kun
fotografen selv kunne have gjort ham efter.. Det er også
lykkedes Carlo P. at fremstille en smuk bog i s/s i stilrent layout. Papir, tryk og beskæring er en sand nydelse.
De mange billeder giver et levende indtryk af en fotograf der plejer at være på den anden side af kameraet.
Det er lykkedes at komme hele vejen rundt om den stadig aktive fotograf. Man får tillige et indblik i en beskeden mands privatliv hvor billedkunsten er det centrale
midtpunkt, tak for en smuk bog om en stor humanist.

Rasmus Dahlberg: Små og store Ulykker.
Format: 20x27cm. 224 sider heftet.
Illustreret s/h og farve. Kr. 249,-.
Forlaget Lindhardt og Ringhof 2008.
ISBN 978-87-11-31626-9.

Danskernes hverdag er for det meste fredelig og fordragelig. Men pludselig rammer ulykken, når man mindst
venter det. Brand, trafikulykker, flystyrt og togkollisioner er desværre en del af historien om Danmark i det
20. århundrede. Denne bog rummer ikke kun tragiske
fortællinger om død og ødelæggelse. Historien er fyldt
med eksempler på den betænksomhed og medmenneskelighed som tit følger lige efter en katastrofe.
Og livsbekræftende beretninger om modige hverdagshelte og dygtige redningsfolk. Desværre er fotografierne imidlertid den største katastrofe. De fleste billeder er
grå, flade og utydelige, der ikke skyldes de enkelte fotografer, men en teknisk ulykke mellem bogtrykker og
forlag. Se den inden du køber!

Bogen er udgivet uden økonomisk støtte i forbindelse
med SDF Nationale DM i fotografi. Fotojournalisten
Thomas Larsen har bidraget med tekst og billedredigering der er lykkedes perfekt. Billedgruppen i DFS og
andre har nu mulighed for at ønske sig en usædvanlig
bog i julegave!
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Den danske fotograf og journalist Jacob A. Riis var i slutningen af 1880´erne ved hjælp af sit kamera og pen personen
som skildrede de fattige indvandreres umenneskelige vilkår i New York. Ved hjælp af blitzlys var han i stand til at
fastholde de uhumske levevilkår i byens slumkvarterer. Resultatet førte til sociale forbedringer for de mange indvandrede. Det Nationale Fotomuseum på Den Sorte Diamant viser en større udstilling af hans fotografier og andet biografisk materiale.
Museet er åbent: Mand-Lørd. kl. 10:00-19:00. Lørd. kl. 15:00/ rundvisning. Pris kr. 15,00. Sidste dag 24/1-2009

59 Baxter Street, 1888
Mott Street 1891

The Street Arab

Trappeopgang på Manhattan
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SAMLERDILLEN
Et FOTO-Museum
i Olofström
Søndag den 6. september 2009 vil der blive arrangeret
en EKSKURSION til et stort loppemarked og museumsbasøg i Olofström.
I april nummeret af Objektiv vil der komme nærmere
information om rejseform og tilmelding
Ejeren af fotomuseet fotohandler Niels Harald Ottoson
i Olofström har som tidligere beskrevet fundet et
’Nellerødkamera’ nr.150, hvilket er en ganske tidlig
nummerering fra omkring slutningen af 1890´erne.
I kameratasken lå der stumper af en dansk avis.
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I Rättergården finder man Nils-Haralds fotomuseum. Siden 1960 er samlingen langsom blevet
større og større. I dag består den af 901 registrerede kameraer samt en stor mængde fotografika. Der
bliver mulighed for at besøge museet i forbindelse
med loppemarkedet i Olofström.

Måske er der en enkelt du ikke har

Fotomuseet har åbent fra ca. 15. juni til 15. august. Tirsdag-søndag kl.
12:00-17:00. Lukket midsommeraften.

Velkommen!

Kino-filmen er også repræsenteret
Her er genkendelsens glæde stor

Meget af dette er for længst smidt ud

Amatørens fortidige mørkekammer
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’DIT & DAT’

Foreningsmeddelelser, anvisnings- og orienteringsnyt

Mødereferater
Torsdag 18. september
Klaus-Eckard Riess ’spillede’ med seks kort som vi alle
kendte, men nok ikke den historie som foredragsholderen her førte frem. Ved hjælp af en serie dias fik vi
kendskab til en spændende verden. Klaus-Eckards researchs er som altid på plads, men alligevel var han i
stand til at overraske. Efter stort bifald var der en masse
’sommerskrot’ til hvem der bød.

Klaus-Eckard Riess

Storhandel mellem Kina og Danmark

Foto: FB

Her ser ’Jyderne dobbelt!

Lørdag 27. september
Svend Erik Jeppesen

Efter loppemarked og frokost kunne der bydes velkommen til Søren Hertz-Christensen, der er formand for
Stereoklubben i Danmark. Som det vil være medlemmerne bekendt kan klubben netop i år fejre sit 100-års
jubilæum. Søren Hertz-Christensen startede med at fortælle om Stereoskopklubbens forskellige aktiviteter.
I forlængelse heraf gav han udtryk for stor optimisme
for stereoskopfotograferingens fremtid, idet han så en
række nye muligheder som følge af digitalteknikken.
Det bliver både billigere og nemmere at fotografere stereoskopisk. Det blev i den forbindelse nævnt at Fuji på
den netop afsluttede photokina-udstilling havde præsenteret et stereokamera på størrelse med et almindeligt digitalt kompaktkamera. Det er også ved hjælp af nettet
blevet langt nemmere og billigere at vise og udveksle
stereoskopbilleder, central-aktivitet, der traditionelt har
udgjort en stor omkostning for klubben.

Teknikkens triumf

Efter dagens anvisningssalg, hvor sagerne som sædvanligt blev fordelt til de højestbydende, drog deltagerne
hjem efter en lang, men begivenhedsrig dag. Omsætning kr.14.955,Næste møde i Middelfart afholdes lørdag den 31. januar
2009. Se programmet andetsteds i Objektiv!
Nu ser foredragsholderen dobbelt
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Foto: L.G.J.

Lørdag 11. oktober
Efterårets første mødedag, loppemarked & anvisningssalg er altid muntert og stemningsfyldt. De mange
fremmødte kastede sig straks over de veldækkede borde
med alverdens gode sager. Handlen var livligere end
sædvanlig. Her blev der handlet snakket1
Præcis klokken 15:00 begyndte anvisningssalget som
specielt tiltrak salget af Leif Hammelevs stereoskopbilleder. Der var rift om billederne der blev solgt til gode
priser. De mange stereoskopbilleder har fundet nye ejere som i mange år vil kunne glæde sig over spændende
og sjældne motiver. 10 krigsbilleder fra 1864, hammerslag kr. 1.800,-. 6 billeder fra Dansk Vestindien opnåede en pris på kr. 1.200,-

Et flot udbud af fotografika

Anvisningssalgslisten bød i øvrigt på mange gode numre som sjældent tilbydes. Nikon F90, F801s og Speedlight SB-27 blev solgt til lave priser. Et defekt trækamera med Steinheil messingoptik og stikblænde nåede
en toppris på kr. 1.600,-.To tidlige ambrotypier af F.
Petersen og L. Motzfeldt solgtes for kr.1.050,Samlet omsætning kr.24.060,Klokken 17:00 blev dørene lukket og tak for en god
dag!

Leif Hammelevs stereoskopbilleder

Loppemarkeds guf

Svenn og Andreas i aktion

- og anvisnings dito!

Kamera med ’Edison-blitz’
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Objektiv nr.119/2008 er lagt ind på vor hjemmeside.
Webmaster: Leif Johansen

Nye medlemmer
Hanne S.H. Nielsen
Marstalsgade 21, 1.tv.
2100 København Ø.

Peter W. Busgrowe
Niels Ebbesensvej 20,
1911 København C.

Magne Nodeland
Saga Terasserne 11,
Vennesla
N-4700.

Lise Nørregaard Christensen
Nivåpark 38,
2990 Nivå

Velkommen!
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Torsdag 16. oktober

Det lyttes andægtigt
Gerhard Ryding iført fortidens festdragt

Efter at Gerhard Ryding på vegne af Billedgruppen
og Dansk Fotohistorisk Selskabs medlemmer havde
lykønsket med Stereoskopklubbens 100-års jubilæum,
blev ordet givet til Peter Randløv.

Næste afsnit handlede om krigen i 1864, som byggede
på afdøde Leif Hammelev bog i billeder og tekst om
emnet. Her oplevede man at være på krigsskuepladsen.
Randløv kommenterede de enkelte billeder med citater
fra soldaterbreve. En række kendte billeder af H.C. Andersen havde været igennem ’vridemaskinen’ og fremtrådte med stor stereoskopisk effekt. En serie afsluttende billeder viste os, hvorledes nutidens medlemmer af
Stereoskopklubben frembringer det ene billede smukkere end det andet. Digitalteknikken har på forunderlig
vis sat nyt liv i den stereoskopiske fotografering forhåbentlig til glæde for klubben. De mere end 50 fremmødte takkede Peter Randløv med et velfortjent bifald
Medtaget bøger, skrifter og andet skriftligt materiale lå
til gennemsyn. Et mindre ’skrotbord’ blev afviklet som
punktum for en god mødeaften!

Peter Randløv så dobbelt

Da vi alle havde fået udleveret hver sin stereoskopbrille, var vi klar til at opleve Stereoskopklubbens fantastiske 100-års historie. Ét efter ét tonede de stereoskopiske billeder frem på lærredet, hvor indtrykket af at være
til stede var virkelighed. De for længst bortgangne
mænd fremstod, kontrastrige, korrigeret og blev teknisk perfekt forevist.

Oplev krigen Danmark tabte

Leif Hammelevs enestående bog med stereoskopiske
billeder som kan opleves ved hjælp af de medfølgende
stereoskopbriller. Bogen er på 140 sider. S/hbilleder og
koster kr. 168,- + forsendelse. Kan bestilles hos redaktionen på tlf.: 4919-2299.
E-Post: dfs@post.tele.dk
-men fortalte det enkelt
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Anvisningssalgslisten til torsdag, d. 04.12.08 i København
Anvisningssalgseffekterne sælges som beset, og Dansk Fotohistorisk Selskab påtager sig intet ansvar for eventuelle fejl og mangler og
den anførte tilstandsbetegnelse. Køber og sælger erlægger hver 12,5% til D.F.S. Der afregnes kontant på stedet med såvel køber som
sælger. Kredit gives kun til medlemmer, der ikke er til stede ved anvisningssalget. Ved kommissionskøb vil effekterne blive sendt pr.
postopkrævning. Den, der afgiver bud for trediemand hæfter for buddet. Medlemmer kan indsende bud pr. telefon, e-mail eller brev til
anvisningssalgslederen: Leif Germann Jensen, Gl. Kongevej 172 C, 2. sal, 1850 Frederiksberg C.
tlf. 33 21 43 67
e-mail: leif.gj@webspeed.dk

Nr.
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48

Beskrivelse

Stand

Kiev 60 m. 2,8/80, TTL-prisme, lysskakt, 2 mellemringe mv., fin stand, fungerer ok.

Abring: "Von Daguerre bis Heute" I - III
Sparebøssekamera, Lighterkamera samt miniaturefotograf
Samling Contarex og Contaflex brugsanvisninger og brochurer

150
150

Michel Auer: "The Illustrated History of the Camera", 288 sider, engelsk

Daguerreotypi, mandsportræt i "Union Case" med ornamentation
Spadserestok med indbygget fotostativ
Ernemann Heag 1, 9x12 pladekamera
Contessa Nettel Piccolette
Zeiss Contaflex Super B m. Tessar 2,8/50, kosmetisk flot stand
Leica II, No.164938 (1939) chrom, m. Elmar 3,5/50 og taske
Leica Mini, No. 1804343, m. Elmar 35/35 og taske
Chinon 35 F-M, m. Chinonex Color 2,8/35, flash og motor indbygget
Kadlubeks katalog 1996/97

Limit
900
200

B

1500

13x18cm. mahognikamera, m. Rossi & Lavallo Recti Aplanat 8/21cm og 3 kassetter B

Plaubel 9x12 bælgkamera (1910/sjælden)
Voigtlander VITO B, m. Skopar 3,5/50
Voigtländer VITO C, m Lanthar 2,8/50
Winder til Mamiya 645
Zeiss Ikon Mess Ikonta 524/2, 6x9 m. Novar 4,5/105 og Prontor SV
Zeiss Ikon Nettar 515/2, 6x9 m. Tessar 4,5/10,5 og Compur
Polaroid 600, m. Mamiya 4,7/127mm, 3stk. Polaroid magasiner, taske
Fangel stereoskop
Welta Weltini, m. Xenar 2,8/5cm.
Miranda Automex III, m. AutoMiranda 1,9/5cm og BT
3 stk. fotobøger (fra ca. 1900), Budtz Müllers eftf. / Siegfried Cohen
Voigtländer VITOMATIC IIa, m. Color-Skopar 2,8/50
Agfa Ambi Silette & Aka Akarette II, begge uden objektiv
Krauss Rollette, m. Krauss Rollar Anastigmat 4,5/8,6 og Compur
Zeiss Ikon beredskabstaske til Contax I
Butcher Popular Pressman, m. Aldis-Butcher Anastigmat 4,5/5,75in.
Linhof Technika, 6x9, u. optic, m. dobb. kassette og brugsanvisning
Gl. Tessar optik 4,5/13,5cm. Compur lukker
Krokus 6x9 forst.app., m. 3stk. optik + div. tilbehør
Rodekasse

C
A

A
A-B
A
A

500
300
300
300

300

Retina IIc, defekt lukker, m. Heligon C 2,8/50 og 4/35 + 4/80 forsatsoptik

Voigtländer VITO II, m. Color-Skopar 3,5/50 + BT
Canon FT QL, m. Canon Lens FL 1,8/50
Agfa Record II, 6x9, m. Agnar 4,5/105
Bakke m. ca. 25 filtre
Proximeter I og II til Ambi-Silette samt Proxirect til VITO C
Nikon F-501 AF kamerahus.
Ikke kønt men i orden
Nikkor 24mm. 2.8 med UV filter.
Lidt ridset
Tokina SD 70 – 210 mm. 1:4 – 5.6. Til Nikon
Tokina AT-X 35 – 200 mm. 1:3.5 – 4.5. Med etui. Til Nikon
Osawa MC 200 mm. 1:4. Med etui. Til Nikon
Weston Euro – Master. Lysmåler med etui
Sekonic Studio Deluxe. Lysmåler med etui

250

H.slag

Anvisningssalgslisten til torsdag, d. 04.12.08 i København
Anvisningssalgseffekterne sælges som beset, og Dansk Fotohistorisk Selskab påtager sig intet ansvar for eventuelle fejl og mangler og
den anførte tilstandsbetegnelse. Køber og sælger erlægger hver 12,5% til D.F.S. Der afregnes kontant på stedet med såvel køber som
sælger. Kredit gives kun til medlemmer, der ikke er til stede ved anvisningssalget. Ved kommissionskøb vil effekterne blive sendt pr.
postopkrævning. Den, der afgiver bud for trediemand hæfter for buddet. Medlemmer kan indsende bud pr. telefon eller skriftligt til til
anvisningssalgslederen: Leif Germann Jensen, Gl. Kongevej 172 C, 1850 Frederiksberg C.
tlf. 33 21 43 67
e-mail: leif.gj@webspeed.dk

Nr. Beskrivelse
49 Voigtländer Dynalux 120 med 38 – 120 mm zoom

Stand

50

Mahogni-rejsekamera 5x7”, m. Nettel-Anastigmat f.6,5/180 og to dobb.kassetter

51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75
76
77
78
79
80
81
82
83
84
85
86
87
88
89
90
91
92
93
94
95
96

Lancaster ”Le Merveilleux” (4½x4½”) mahognikamera m. org. objektiv
Mahogni-rejsekamera 10x12”, u. objektiv, m. tre dobb.kassetter
Stereoskop m. 11 stereoobilleder (England og Tyskland)
8 stk. stereobilleder, (Albert Schou)
(karton i dårlig stand)
”Wonders of the stereoscope” m. 48 trykte stereobilleder og betragter

Limit
1000
1000
500
250

Gernsheim: L.J.M. Daguerre, The History of the Diorama and the Daguerreotype

Fotografiens historie (Langford) + Da bedstefar så dobbelt (Nørgaard)
Diverse fotobøger
SEI Photometer (kendt fra Ansel Adams og Zonesystemet).Helt i orden.Flot. A

Leitz kuglehoved,(meget) stort!
Spejlsøger 135 mm (Canon?)
Ennascop Professional,episkop.Helt i orden
Zenith EM m 2/58 mm.BT.Olympiademodel.Helt i orden.Pæn
Polaroid 600 m. 4.7/127 mm.Helt i orden
Minox projektor,manuel.Helt i orden
Nikkormat FTN hus.Lysmåler ude af justering,ellers i orden.Pænt.

A/B
A/B
A
A/B
B
A/B

450
200
100

Minolta XM m. MD Rokkor 3.5/28 mmSelvudløser virker ikke helt,ellers i orden.

Nikkormat FTN hus.Helt i orden,men "brugspræget".
Nikon F2, m. Photomic, Nikkor f:2/50 og BT
Olympus OM10, m. Zuiko 1,8/50 + div. ekstraudstyr
Edixa-Flex (sort) + Edixa Reflex samt mellemringssæt
Rodekasse med filtre/blitz m.m.
Topcon IC SLR + 50mm, 135mm, BT samt manual
Nikon F-601 med AF Nikkor 35-70mm, velfungerende

B/C
(alt i sort)
(flot stand)

Nikon F-401 med AF Nikkor 35-80mm/4,0-5,6D og beredskabstaske, velfungerende

Nikon Coolpix 990 med 32 MB SanDisk kort, velfungerende
Nikon Speedlight SB-26, velfungerende
Pentax K 1000, m. SMC Pentax 2/50 og flash
Russsisk kikkert 8 x 30, m. taske
(smuk stand)
Praktica MTL 5, m. Pentacon 1,8/50 og BT
Topcon IC-1, m. HI Topcor 1,8/55 og BT
Topcon UNI, m. 3 stk. Optic: UV Topcor: 2/53 + 4/100 + 4/135
Voigtländer Vitessa 500S, m. Color-Lanthar
Voigtländer Vito II, m. Color Skopar
Voigtländer Brillant (bakelit)
(fin stand)
Olympus Trip 35
(pæn stand)
Nikon specialbrochurer
Yashica 44, ( 2 øjet spejlreflex, baby grå )
Edixa-Mat Reflex, m. Auto Cassaron 2,8 50 mm. 2 søgere
Exa 1 m. Ludwig Meritar
Praktica FX 3, m. Telemegor 1:3,5 90 mm
Contaflex, m. Tessar 2,8 45 mm
Canon Demi C halvformat og 2 optikker
Rodenstock Apo-Ronar 1:9 480 mm.
Eskofot-Ultragon 1:9 305 mm
Schneider-Kreuznach Componon 1:5,6 180 mm
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H.slag

MØDERÆKKEN
15/1 - 31/1 (Middelfart) 19/2 - 19/3 - 2009
Torsdag 15. januar

Torsdag 19. marts
LAV DIT EGET GULFILTER!

Ovenpå den anstrengende jul byder vi på en afslappende mødeaften. Desværre måtte Jens Breinegård fra
Danmarks Tekniske Museum melde afbud indtil næste
sæson.

Svend Erik Jeppesen vil fortælle noget om filtre der
siden de første farvesensibiliserede s/h emulsioner var
et af de vigtigste fotografiske hjælpemidler.
Med fremkomsten af ortokromatiske plader opstod
behovet for at kunne reducere effekten af den blå del
af spektret, og gulfiltret blev født!. Vi skal høre om de
tidlige filtre til de forskellige s/h emulsioner. Specielt
gulfiltret, eller ’gulskiven’ som den blev kaldt, spillede en meget vigtig rolle i den lange periode, hvor brugen af ortokromatiske materialer var fremherskende.
Det bliver også demonstreret, hvordan man selv kunne
lave sit eget gulfilter.

Der er imidlertid mulighed for at en ikke helt ukendt
foredragsholder møder op og redder aftenen.
Under alle omstændigheder bliver vi IKKE snydt for
det sædvanlige ’skrotsalg’ til finanskrisepriser!

Jyllandsmøde
Lørdag 31. januar
Østergades Forsamlingshus
Østergade 33
5500 Middelfart
Loppemarked
Foredrag og ’skrotsalg’

Skrotsalget’ står klar på bordene!

09:30 Lokalet åbnes
10:00 Loppemarkedet begynder
11:30 Frokostpause
13:00
SEKS HISTORISKE KAMERAER
Klaus-Eckard Riess causerer over nogle sjældne og usædvanlige kameraer samt en meget
innovativ prototype, der desværre ikke fik lov
til at skifte sporene i den tyske fotoindustri.
14:00
’SKROTSALG’
Efter foredraget afsluttes der med ’skrotsalg’ .
Tøm gemmerne for noget spændende ’skrot’.
STOREBÆLT INGEN HINDRING
Torsdag 19. februar
Mogens Svane fra TV-GLAD vil præsentere den første synkrone tonefilms optagelse fra studiet ’Black
Maria’. De unike Edisonfilmoptagelser dækker perioden 1891-1918.

Søndag 26. april 2009
Generalforsamling & landsmøde i
Middelfart
STOREBÆLT INGEN
HINDRING
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GOECKER

NJAL FOTO

Professionel imaging

Hejrevej 37
2400 København NV
www.goecker.dk

CHRISIANSHAVNS
FOTO

Njalsgade 22
2300 København S
Tlf.: 3254 5590
www.njalfoto.dk

NIVÅ FOTO

Brugt fotoudstyr købes.
Vurdering, køb, salg og bytte.

Torvegade 55
1430 København K
Tlf.: 3257 7871

Nivå Center 88
2990 Nivå
Tlf.: 4914 1804

NORTHERN LIGHT GALLERY
Køb & salg: Fotografier 1839-2008
Salg af: Opbevaringsmaterialer, fotobøger
————————————————
www.nlg.dk adaneman@nlg.dk Tlf.: 3860 5942

FOTOHISTORISK MUSEUM
Telefon: 4078 8503
www.fotohistoriskmuseum.dk
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