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Hemmeligheden på Boulevard du Temple
Hvornår blev skopudser-daguerreotypiet ’aftaget’ ?
Ireneusz Dunajski

Daguerreotypiet navngivet: Boulevard du Temple, skopudseren og hans kunde.
optagelsen er retvendt

175-årsdagen for det første daguerrotypi af et
prospekt fra Paris blev fejret i oktober 2012.
For at markere lejligheden har jeg besluttet at
offentliggøre resultaterne af min egen forskning
omkring det berømte daguerreotypi aftaget på
Boulevard du Temple taget af Louis Mandé
Daguerre.

Helmut Gemsheim den følgende periode: fra 1838
til 1839.
Jeg er overbevist om, at nogen må have haft tanker
og idèer om, at daguerrotypierne med prospekterne
af boulevarden var produceret tidligere. Imidlertid
er disse teorier aldrig blevet offentliggjort. Den
eneste publikation, jeg kender, er en artikel skrevet
af Jacques Roquencourt, som i 2002 blot nævnte at
daguerrotypierne kunne være fremstillet i 1837.

Det er almen viden, at de originale daguerrotypier
af prospekter af Boulevarden, som Louis Daguerre
i oktober 1839 sendte til kongen af Bayern, ikke
har overlevet til vor tid, eftersom det billede, der
blev dannet på metalpladen, forsvandt på grund af
mislykkede bevaringsforanstaltninger.
I 1936 blev der i München lavet fotografiske
kopier, som senere blev udstillet på Museum of
Modern art i New York. Udstillingen var kurateret
af Beaumont Newhall. Efter krigen udgav Newhall
sin History of Photography som rummede to
prospekter af Boulevarden samt en notits om, at
Daguerre tog dem på én og samme dag i foråret
1838 (april/maj). I mange år stod den påstand
uimodsagt. Alle senere skrifter om fotografiens
historie har rummet den samme eller en lignende
version af begivenhederne. For eksempel angav

Formålet med denne artikel er at påvise, at de
to daguerrotypier af Boulevard du Temple blev
taget i oktober 1837. Det startede alt sammen ved
et tilfælde: I mere end fem år har jeg nu forsket i
historien for Fotografi i Gdansk. Under min søgen
efter arbejder af tidlige fotografer fra Gdansk fandt
jeg i en privat samling et glasdiapositiv med et
prospekt af Boulevard du Temple. Diapositivet var
produceret direkte fra et originalt daguerrotypi af
Edward van Altena, en amerikansk fotograf. Den
usædvanlige kvalitet og skarphed i detaljerne på
glasdiapositivet har gjort det muligt for mig at
gennemføre dybgående forskning i Daguerres
første arbejder. Nièpce Museets website
(www.niepce.com) rummer velbevarede breve,
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som gør det muligt for os at forske grundigt i
opfindelsens historie. Sidst i februar 1837 skrev
Louis Daguerre et brev til Isidore Niépce, hvor han
for første gang fortalte ham om sin opdagelse af en
substans, der gjorde det muligt for ham at opnå et
billede. Imidlertid gjorde han det klart, at der var
brug for yderligere eksperimenter. I sit brev af 28.
april afslørede Louis Daguerre, at han afventede
gunstigere vejr for endelig at kunne påbegynde
sine eksperimenter. Yderligere nævnte han, at alt
hans udstyr allerede var på plads. Det eneste, han
virkelig manglede, var godt vejr. Det var
sandsynligvis i maj 1837, at det lykkedes for
Daguerre at fremstille et billede. Derefter var
processen fuldbyrdet. Den 13 juni kom Isidore
Niépce til Paris for at undertegne en aftale med
Daguerre.

Dybdegående analyse
Fastlæggelse af årstiden er den første fejl, der
begås i dateringen af daguerrotypiet. Som det kan
ses af det vedlagte fragment afgør træernes
udseende endegyldigt spørgsmålet om årstid.
Daguerrotypierne er ikke taget om foråret, men om
efteråret, eller for at være mere præcis i oktober.
Det eneste spørgsmål der skal afgøres er så året for
optagelserne i 1837 eller 1838.
Hvis det sidste skulle være sandt, er det
bemærkelsesværdigt, at det var i marts måned, at
Daguerre udsendte de første indbydelser til at byde
på hans opfindelse. Sidst i april meddelte han
Isidore Niépce, at han allerede havde de første
kunder, hvilket betyder, at han på det tidspunkt
allerede må have haft daguerrotypier, som kunne
bruges som prøver. Men efter den første
indbydelse i efteråret 1838, planlagde Daguerre en
yderligere runde og afholdt møder med prominente
parisere, hvilket fremgår af hans brev til Niépce af
december 1838. Derfor kan påstanden, om at
daguerrotypiet af Boulevard du Temple blev skabt
i 1838, pure afvises.

Partnerne aftalte, at de i franske aviser skulle
offentliggøre en indbydelse til at byde på
opfindelsen. Hemmeligheden ved processen ville
først blive afsløret, når man havde modtaget
mindst 100 bud og der var blevet indbetalt 200.000
francs i gebyrer. I et andet velbevaret brev af
1.november 1837 gav Isidore Niépce udtryk for sin
glæde over et (nu) ukendt billede, som Louis
Daguerre fremstillede med en eksponeringstid på
fire minutter. Ifølge min opfattelse var dette billede
det første daguerrotypi af Boulevard du Temple,
som blev anvendt i reklameøjemed.

Ovenstående argumentation er måske ikke
tilstrækkelig til at overbevise visse. Heldigvis
rummer den velbevarede kopi andre relevante
detaljer. Et af de vigtigste spor, som peger på året
1837 er et reklameskilt øverst på side 5.

På side 5 nederst er et kort over Boulevard du
Temple-området. Kortet viser den nøjagtige layout
for gaderne samt placeringen af Dioramaet og
Daguerres hus. Litografiet fra 1830 viser
Boulevardens bygninger på venstre side af
daguerrotypiet. Daguerres hus er afbildet i venstre
side af litografiet.

Det skal bemærkes, at selv om daguerrotypiet jo er
spejlvendt, så har jeg i forskningsøjemed anvendt
et retvendt billede. I mange år har reklameskiltets
tekst været ulæselig. Indtil nu:
’SUCCURSALE BAZAR PROVENCAL. DE J.
AYMES, 104 RUE du Bac, HUILE D'AIX’.

Hvis man fastholder antallet og højden af etager, er
det nemt at notere sig, at det første daguerrotypi er
taget fra en tagterasse og ikke fra vinduet eller,
som visse forfattere antyder fra taget af
dioramaet.Under kortet er der tegninger, der viser
visse ændringer i det ydre af to teatre. Til venstre:
Cirque Olympique med dets ændrede tag, og til
højre: Théatre de la Gaîté, et nyt teater bygget fra
grunden efter branden i februar 1835. Nederst er
der et litografi, der viser højre side af
daguerrotypiet: Passage Vendome og Jardin de
Turc.

Dette er et reklameskilt for markedet med varer fra
Provence, som blev oprettet af M. Aymes i Paris i
1835. Varer fra Provence var så enormt populære,
at M. Aymes åbnede et yderligere marked ved
Boulevard des Capucines. I sommeren 1837 valgte
han Passage Vendôme ved Boulevard du Temple
No. 37 som sin tredje lokalitet. Udtrykket ’HUILE
D'AIX’ nederst i skiltet er identisk med det, der
findes i en reklame i pressen i juni 1837. Der kan
også findes vigtige spor i venstre side af
daguerrotypiet, hvor de parisiske teatre lå.
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Litografiet på forrige side er en nøjagtig afbildning
af bygningerne langs den side af gaden. Der er nye
hvide skorstene synlige på det genopbyggede
Théâtre de la Gaîté, som gik op i flammer i
februar, 1835. Efter genopbygningen blev teateret
genåbnet den 9. september 1837. Overfor teateret
lå det berømte Cirque Olympique med to store
hest eskulpt urer placeret på facaden.
Daguerrotypiet viser klart den enes hoved. Taget
på Cirque Olympique blev også ændret efter et
dekret udstedt i 1836.
Forskellen bliver klar, når vi sammenligner formen
af bygningen vist på litografiet med tegningen som
er lavet i 1837. Det er værd at notere sig, at Cirque
Olympique var lukket indtil september 1837: ’Le
Cirque Olympique a fait l'ouverture de ses
exercises équestres: le Théatre du Boulevard du
Temple est fermé jusq'au mois de septembre’, som
'le Monde Dramatique' rapporterede.
På det tidspunkt var der byggearbejder i gang.
Måske det tog nogle måneder længere at afslutte
arbejdet, eftersom man på det andet daguerrotypi
taget kl 8 om morgenen klart kan se taget af en ny
bygning ved siden af teatret. (fotoet til højre)
Denne observation er en afgørende faktor for at
fastslå, at daguerrotypierne blev taget med et
interval på flere dage, måske endog en uge. Louis
Daguerre var også heldig på en anden front. Det er
almen viden, at på daguerrotypiet som blev taget
kl. 8, med et menneske afbildet for første gang.
Dette er imidlertid langt fra sandheden.
Dette daguerrotypi blev taget efter meget grundig
forberedelse fra Louis Daguerres side. Han valgte
bevidst tidspunktet for skopudsningen, fordi han,
da han så på det første daguerrotypi (taget ved
middagstid) med forstørrelsesglas, observerede
noget meget vigtigt.

Februar 1837

Mai 1839
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Under forberedelserne til fremstillingen af det
første daguerrotypi med et vue fra Paris havde
Daguerre en ivrig tilskurer, som interesserede sig
for det ukendte apparat, der stod på Daguerres
tagterrasse. Vejret var perfekt, så naboen kunne
observere, hvad der skulle til at ske. Daguerre var
givetvis ikke klar over naboens tilstedeværelse,
eftersom han var koncentreret om tidtagningen.

08:00

udnytte situationen, og med henblik herpå ventede
han på, at der skulle komme en kunde til
skopudseren og påbegyndte så sit arbejde kl. 8
med at tage et billede med flere minutters
eksponering. Alt gik som planlagt med en
eksponeringstid på cirka 5 minutter. Selv om den
ivrige tilskurer også er med på daguerrotypiet, er
barnet sløret på grund af den noget længere
eksponeringstid. Interessant nok viser det første
daguerrotypi også skopudseren, som sidder
ubevægelig på sin vogn. Imidlertid er han ikke
umiddelbart synlig, fordi han sidder i den dybe
skygge. Det er først efter computerbilledmanipulering, at man skimter hans silhuet.
(foto nederst i midten).
Efter fremstilllingen af det andet billede af
Boulevard du Temple, sendte Louis Daguerre sit
første daguerrotypi til Isidore Niépce, som i sit
brev af 1. november gav udtryk for sin tvivl på, at
eksponeringen kunne være gennemført på bare 4
minutter. Samtidig begyndte Daguerre at tænke
alvorligt på at tage portrætter. Det er sandsynligt,
at han kort efter denne opdagelse fremstillede
endnu et daguerrotypi i sit atelier, som klart viser
hans hånd blandt skulpturer og andre genstande.

Det var ikke før, han havde fremkaldt, og
studerede billedet i forstørrelsesglas, at han fik øje
på et barn, som var tydeligt synligt i
nabobygningens vindue. Det var en yderligere
banebrydende opdagelse. Daguerre indså, at hvis
mennesker ikke rørte sig i flere minutter, så kunne
deres billede fanges på sølvpladen. Efter nogle
dage besluttede han at kontrollere sin opdagelse,
og lavede endnu et forsøg. Denne gang var
formålet for Daguerre imidlertid at fastholde
billedet af et menneske. Det er værd at huske på, at
han ikke kunne bede nogen om at posere for et
billede, eftersom hele hans eksperiment forblev
hyldet i mystik. Heldigvis var der på gadehjørnet
en skopudser,
hvis kunder stod i flere
minutter uden at røre sig Daguerre besluttede at
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Kronologi for Daguerres opdagelse i 1837
Idet jeg anvender Daguerres velbevarede breve og
daguerrotypier, skal jeg hermed forelægge min
egen teori om kronologien i begivenhederne i
1837.
Det vides at Daguerre sidst i februar informerede
Isidore Niépce om sine forsøg med 7-10 minutters
eksponering. Ifølge min opfattelse resulterede de
første heldige forsøg i fremstillingen af to
daguerrotypier, som blev skænket til Arago, som
var præsident for Académie des Sciences,. (foto til
højre) Hvis vi husker på, at det var vinter og på, at
de første daguerrotypier blev taget i det mørke
atelier, kunne man sige, at den angivne tid var
utilstrækkelig til korrekt eksponering. Dette
fremgår tydeligt af de vedlagte reproduktioner:
’Bacchus’ med en eksponering på 7 minutter og de
to skulpturer med en eksponering på 10 minutter.
Den følgende måned forlængede Daguerre
eksponeringstiden og gennemførte yderligere
forsøg i sit atelier. Som én journalist i 1840
rapporterede: ’Om vinteren kræver skulpturer
næsten 10-12 minutter.’ Derfor mener jeg, at det
første heldigt udførte daguerrotypi taget inden
døre, er et eksemplar, som for nærværende
befinder sig på Teknisk Museum i Prag.
I april skrev Daguerre til Isidore Niépce for at sige,
at han ventede på gunstigere vejr for at
gennemføre yderligere forsøg. Det var
sandsynligvis i maj, at han besluttede at kontrollere
den tid, som var nødvendig til fremstilling af
daguerrotypier under bedre lysforhold. Det er
således, at ’Stilleben’ taget ved vinduet blev til.
Senere gav han dette værk til Louvres direktør. Det
er også muligt, at han fremstillede det under
Isidore Niépces besøg i juni 1837, for Niépce må
have set de færdige daguerrotypier, før han
underskrev aftalen. Tilsyneladende skete der det,
at de to herrer under deres møde blev enige om, at
det var nødvendigt at fremstille yderligere
daguerrotypier, som skulle anvendes til at vise
frem. Denne gang skulle de imidlertid tages uden
for atelieret. I begyndelsen af juli forelagde
Daguerre så Isidore Niépce resultaterne af sine
følgende forsøg. I begyndelsen af oktober var han
så klar til at fremstille det første daguerrotypi med
et vue fra Paris, som skulle anvendes som
referencemodel. Præcis ved middagstid placerede
Daguerre hele sit udstyr på sin tagterrasse og
begyndte eksponeringen af Boulevard du Temple,
som varede 4 minutter. Nogle dage senere
fremstillede han den anden version. Men en måned
senere fejrede Daguerre sin halvtreds års fød-

Konkyliesamling

Stilleben, gave til Arago,1839

Opstilling

Stilleben, 1837
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selsdag og skabte en tredje version af Boulevarden,
men denne gang i regnvejr. Ifølge en journalist var
eksponeringstiden 10 minutter. Sidst på året
besøgte Daguerre Muséum National d'Histoire
Naturelle, hvor han tog et daguerrotypi af en
muslingeskal og forsøgte sig med et portræt af M.
Huet.
I et brev skrevet i begyndelsen af 1838
informerede Daguerre Isidore Niépce om sine
vellykkede forsøg med at tage portrætter. I foråret
og sommeren udforskede Daguerre Paris og
fremstillede adskillige billeder af byen. I Louvre
fremstillede han adskillige daguerrotypier af en
samling skulpturer. Sidst i 1838 afholdt han et
møde med fremstående parisere. Men det var i
december, at præsidenten for Académie des
Sciences, François Arago begyndte at interessere
sig aktivt for hans opfindelse. Den 7. januar, 1839
præsenterede Præsidenten for Académie des
Sciences så Daguerres opfindelse for Verden.

Forklaringerne: Hvorfor oktober?
Nøglen til opklaringen af datoen for ’Boulevard du
Temple’ er træerne. De fleste tror fortsat, at
daguerrotypiet blev fremstillet i foråret (april-maj)
men de anfører ingen argumenter. Efter et års
observation er jeg klart overbevist om, at oktober
er den eneste måned, hvor træerne ligner dem på
daguerrotypiet, og for at være mere præcis, anden
halvdel af oktober. Naturligvis afhænger træernes
udseende af mange faktorer såsom vejrlig, træart,
alder osv. For nærværende har vi ingen præcis
viden om, hvilken træart det drejede sig om i
Jardin de Turc, men vi kan med rimelighed antage,
at det er den ret populære bøg (fagus sylvatica).
Træernes udseende på daguerrotypiet afgør i sidste
ende årstiden. Jeg tror, at vi alle kan blive enige
om, at det ikke er sommer eller vinter. Ifølge min
opfattelse ville træernes udseende have været
ganske anderledes i foråret. Følgende billeder af
træer i Paris ses med i forår- og efterårs løv.

8. marts

24. marts

12. april

19. april

13. september

30. september
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6. oktober

20. oktber

Hvilket år?
Som jeg har nævnt i artiklen, blev tre
daguerrotypier af Boulevarden fremlagt på mødet
i Akademiet i Paris, hvilket efterlader os med
valget mellem efterår 1838, efterår 1837 eller
efterår 1836. En kort stund overvejede jeg, om
tidspunktet kunne være efteråret 1836, men den
teori lod jeg hurtigt falde, da jeg blev bekendt med
teatrenes i Boulevard du Temples historie. Som jeg
nævner i artiklen, viser daguerrotypiet to parisiske
teatre, hvor bygningerne allerede er genopbygget.
Théâtre de la Gaîté blev ødelagt af brand i februar
1835 og blev genåbnet den 9. september 1837.
Cirque Olympique fik renoveret taget, og
byggeriet blev afsluttet i marts 1837. I den periode
fandt forestillingerne sted på Champs-Elysées. I
oktober 1837 fortsatte Cirque Olympique sine
aktiviteter i Boulevard du Temple.
Efteråret 1837 eller Efteråret 1838?
Det endelige mysterium er årstallet for
daguerrotypiet. Hvorfor kan det ikke være 1838?
Daguerre og Niépce åbnede deres udbudsrunde i
marts 1838. Den 28. april meddeler Daguerre i et
brev til Niépce, at han har fundet de første bydere,
som er interesserede i hans opdagelse. Denne
oplysning angiver, at Daguerre havde en prototype
af daguerrotypiet i foråret 1838. Men Boulevarden
blev fremstillet om efteråret, så hvad skete der
sidst i 1838? Daguerre var optaget af at fremme
sin opfindelse, men den første udbudsrunde, som
udløb i august var ingen succes.

22. oktober

Derfor planlagde han en ny udbudsrunde. Det
endelige bevis er et brev fra december 1838, hvor
Niépce efter at være vendt tilbage fra Paris
rapporterede, at Daguerre mødtes med prominente
parisere og planlagde en udstilling af næsten 40
daguerrotypier den 15 januar. Denne oplysning
bekræfter, at forår-sommer 1838 må være den mest
intensive arbejdsperiode i Daguerres arbejdsliv.
Eksponeringstid
I et brev fra Niépce til Daguerre af 1. november
1837 udtrykker Niépce sin glæde over et prospekt,
som blev optaget på 4 minutter. Som jeg skriver i
min artikel er denne tid sammenlignelig med
eksponeringstiden for Boulevard du Temple.
Selv om visse forskere påstår, at eksponeringstiden
var længere bekræfter presseklip fra 1839, at de
har uret.
Hespérien 1839:
Tre prospekter af Boulevard du Temple kl. 8, 12 og
16:00 i regnvejr på 8-10 minutter.
Gazette Littéraire 1839:
’. . . på 3 minutter ved fuldt solskin om sommeren,
om efteråret og vinteren, lidt mere’.
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Konklusioner

Ifølge min opfattelse bekræfter træernes udseende
og brevet fra november 1837, at Boulevard du
Temple blev fremstillet i oktober 1837. Vi kan
antage, at brevet fra Paris med daguerrotypiet blev
modtaget af Niépce den 31. oktober, og at Niépce
besluttede at sende sit svar den følgende dag. Så
hvis vi fratrækker 4-5 dages leveringstid kan vi
komme frem til datoen for afsendelsen fra Paris.
(Ifølge Conducteur ou Guide du Voyageur et du
Colon de Paris: rejsen fra Paris til Marseilles
varede seks dage, og det kan således antages, at
det til Chalon-sur-Saone vil have taget omkring 4
dage.

Dansk

Alt dette viser altså, at Daguerre har sendt sit brev
ikke senere end 26-27. oktober 1837. Vi kan måske
undre os over, hvad der blev af det første
Boulevard du Temple. Svaret er ganske enkelt: På
det tidspunkt havde han ’aftaget’ en anden, og
bedre version med Skopudseren.
Vi kan således antage, at kl. 8 versionen blev
optaget omkring 22-25 oktober, medens den første
version blev ’aftaget’ kl 12:00 nogle få dage
tidligere. Det må således antages, at datoen for
skabelsen af det første daguerrotypi med et
prospekt af Paris er den 18-20. oktober 1837. Som
jeg har understreget ovenfor, antyder træerne på
prospektet også anden halvdel af oktober.
Vi har ikke så mange faktuelle oplysninger fra den
tid. Visse kredse vil fortsat tro, at Boulevard du
Temple blev fremstillet i efteråret 1838, men ifølge
min opfattelse kaster de ovenstående oplysninger
nyt lys over den mulige dato for Boulevard du
Temple daguerreotypiet.
Selv om jeg er overbevist om, at min opdagelse er
tæt på sandheden, ved jeg, at min teori kun ville
kunne bekræftes af Louis Daguerres dagbøger. 

Tysk

Engelsk

Oversat fra engelsk af Lars Rønnow Larsen.

Litteratur:

Objektiv nr.39/1987, s.30-35.
Skopudseren og hans kunde 1837.
Daguerre bevorzugte die Senkrechten
Analyse af:
Peter von Waldhausen

Medlemmer som ønsker kontakt til forfatteren:
idunajski@wp.pl Pris for engelsk udg. 5 euro
inc. Porto.
Adresse: Ireneusz Dunajski, Ul Krosniat 26E/3
81-574 Gdynia, Polen.

Fransk
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For 50 år siden, helt nøjagtigt den 1. januar 1964,
blev VEB Pentacon Dresden holdt over dåben og
etablerede sig som et nyt begreb i fotoverdenen.
Der var ikke tale om grundlæggelsen af en ny
virksomhed. Derimod må det betegnes som et
betydeligt skridt ved samlingsbestræbelserne i
Dresdens fotoindustri, der allerede i 1959 havde
ført til dannelsen af VEB Kamera und Kinowerke
Dresden. Nu blev kronen sat på værket med et
iøjnefaldende navn og logo. Forhistorien går over
100 år tilbage. Det har der været skrevet mangt og
meget om, ikke mindst i Objektiv. Jeg selv har
bidraget med beretningerne om Ica AG (Objektiv
nr.126) og  (Objektiv nr.113),
ligeledes tangeres emnet i artiklen 
 (Objektiv nr.114). Lars Schönberg
Hemme fortalte for mange år siden om  
 (Objektiv nr. 54, 55, 57, 60), senere om
  (Objektiv nr.105, 106, 107,
110), og sidst berettede han i artikelserien om den
    
 og endeligt (Objektiv nr. 126 og 127).
Der er altså ingen grund til at gentage hele
historien Jeg vil nøjes med en kort oversigt og
derefter kaste lidt lys på de væsentligste highlights
i VEB Pentacons kameraproduktion.
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Allerede kort tid efter, at Daguerres opfindelse i
1839 var blevet bekendtgjort og tilegnet hele
verden, fremstillede den ansete mekaniker og
optiker Wilhelm Enzmann i Dresden et kamera, der
ifølge de angivne mål havde et tyve gange mindre
rumfang end Daguerres originale kamera.
Enzmann nævnes derfor altid som grundlæggeren
af Dresdens kameraindustri. I 1989, 150året for
Daguerres opfindelse og for det allerførste kamera
i Dresden, ærede VEB Pentacon Enzmanns minde
ved at restaurere hans gravsted på den gamle
Annenfriedhof i Dresden. Det var dog endnu ikke
kameraer, men derimod albuminpapirproduktionen,
der prægede udviklingen i Dresden. Formentlig har
den været medvirkende til, at pionerer som Richard
Hüttig, Heinrich Ernemann og Wilhelm Wünsche
byggede deres kamerafabrikker i Dresden. De fik
hurtigt vokseværk med en produktion af et
nærmest uoverskueligt antal af kameratyper og
navne. Richard Hüttig skal dog have æren for i
1896 at have fremstillet Dresdens første
spejlreflekskamera: ZeusSpiegelCamera. På
Schandauer Straβe 76 i DresdenStriesen opførte
han en fabriksbygning, der i udvidet stand senere
skulle komme til at rumme Ica AG´s, Zeiss Ikon
AG´s og VEB Pentacon´s direktioner.

problematisk konkurrencesituation på det foto
tekniske og optiske område. Carl Zeiss tog igen
initiativet og nærmest dikterede den næste
sammenslutning.



Ikke langt derfra udbyggede Heinrich Ernemann
sin virksomhed. Udover fremstilling af alle typer
kameraer, lukkere og objektiver, specialiserede han
sig i filmkameraer og kinomaskiner.
Wilhelm Wünsche byggede en stor og dengang
meget moderne fabrik i forstaden Reick. Han
forløftede sig næsten på et alt for omfattende
kameraprogram.
Carl Zeiss i Jena, der fremstillede fremragende
kameraobjektiver, savnede en stor kamerafabrik at
kunne levere til. Derfor tog man initiativ til en
fusion af Dresdens førende fotofabrikker og til en
tiltrængt sanering af deres alt for omfattende
produktpalette. Den innovative Dr. Rudolf
Krügener fra Frankfurt/Main sluttede sig til, mens
den i begyndelsen positive Heinrich Ernemann trak
sig tilbage, fordi han frygtede for sin
selvstændighed.



Resultet blev dannelsen af Ica AG i 1909 under
ledelse af Direktør Guido Mengel.
Ca. 15 år senere var den gal igen, for at sige det
sådan. I midten af tyverne herskede en

Nu blev det Ica AG og Heinrich Ernemann i
Dresden, C.P.Goerz i Berlin og ContessaNettel i
Stuttgart, der i 1926 sluttede sig sammen til Zeiss
Ikon AG. Man fik Ernemann til at opgive
produktionen af lukkere og objektiver og
koncentrere sig om filmteknisk udstyr. Den
tidligere Ica fabrik kom til at tage sig af småbilled
kameraerne, som flagskibet Contax, Super Nettel
og det eksklusive toøjede Contaflex. Contessa
Nettel i Stuttgart blev specialist i bælg og
klapkameraerne, og GoerzWerk i Berlin
fremstillede det toøjede Ikoflex, Box Tengor og
mange andre ting. Kvalitetsobjektiverne leverede
selvfølgelig Carl Zeiss Jena.
Dresden var også hjemstedet for mange andre
kamerafabrikker, der i DDRtiden efterhånden alle
blev nationaliserede og tvunget ind i VEB
Pentacon. Nogle af de kendteste er Balda
(grundlagt 1908), Welta (1914), Certo (1902),
Beier/Freital (1923), Mentor (1906), EHO/Altissa
(1902), Kochmann (1921), KameraWerkstätten
(1919) og ikke mindst IhageeKamerawerk (1912).
Størst betydning for Dresdens fremtid som
spejlreflekskameraernes højborg fik Ihagee, der i
1936 lancerede verdens første 35mm SLRkamera
Kine Exakta, og dernæst KameraWerkstätten i
Niedersedlitz, som med Praktiflex kom til at lægge
bunden til det senere succes kamera Praktica.
Under krigen måtte fremstillingen af fotoudstyr
vige for rustningsproduktionen. Det frygtelige
bombeangreb i februar 1945 afstedkom store
ødelæggelser i de fleste af Dresdens kamera
fabrikker. Derefter bragte den af besættelses
magten beordrede demontage af produktions
midlerne Dresdens fotoindustri ned på et nulpunkt.
Desto mere beundringsværdigt er det, at de
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Sydtyskland, afstedkom årtier lange tovtrækkerier
om firmanavn og rettigheder. En af følgerne blev,
at VEB Zeiss Ikon i Dresden fra 1958 kom til at
hedde VEB Kinowerke, og at prismeContaxen i
det vestlige udland solgtes under den udmærkede
betegnelse Pentacon. Allerede året efter fulgte
første etape af koncentrationen i Dresdens
fotoindustri, idet VEB Kamera und Kinowerke
Dresden blev dannet under deltagelse af KW,
Welta, Altissa, Aspecta og det tidligere VEB Zeiss
Ikon. Den nye store virksomhed med omkring
5.000 ansatte havde i begyndelsen hverken en
professionel organisation, en rigtig moderne måde
at producere på eller et slagkraftigt navn. Det fik
den i 1962 nyudnævnte direktør Bernhard
Koppatsch med tiden rådet bod på.
Fra 1.januar 1964 blev det velklingende firmanavn
VEB Pentacon gradvist til et internationalt kendt
begreb med Ernemanns berømte tårn som
iøjnefaldende logo.

tilbageværende Ihagee medarbejdere fik rejst
Exakta kameraet som en fugl Fønix af asken og at
konstruktørerne i det nu nationaliserede VEB Zeiss
Ikon allerede i 1948 formåede at præsentere et nyt
Contax kamera med indbygget prismesøger.

       



Dette var en verdensnyhed, som blev til et
forbillede især for senere japanske kameraer. Hos
KW i Niedersedlitz, hvis retmæssige ejere var
forsvundet i de kommunistiske koncentrations
lejre, moderniserede Siegfried Böhm Praktiflex
kameraet til Praktica.



Og hvad kunne Pentacon i sin startfase så tilbyde
af fremtrædende spejlreflekser? Udover 6x6
kameraet Praktisix og centrallukkerkameraet
Pentina egentlig kun Praktica IV og V. Ved begge
var der tale om et almindeligt Prakticahus, der
havde fået påbygget en, efter min mening, noget
høj og kluntet prismetop.

       


Han konstruerede det imponerende systemkamera
Praktina, og på photokina 1956 fremviste han det
nye enøjede mellemformatkamera Praktisix.
BaldaWerks ejer Max Baldeweg måtte som så
mange andre flygte til Vesttyskland, hvor han
grundlagde et nyt Balda Kamerawerk i Bünde/
Westfalen. Hans oprindelige fabrik i Dresden
omdøbtes til VEB Belca Werk, som sammen med
KW til sidst blev en del af VEB Pentacon.
At Carl Zeiss Stiftelsen etablerede et nyt
hovedsæde i Oberkochen og Stuttgart i

Foruden den sædvanlige runde fremtræksknap på
toppen sad der også en hurtigoptræksarm i bunden
af kamerahuset. Det hovedsageligt nye ved
Praktica V var det tilbageklappende spejl. Både
Praktica IV og V kunne fås med indbygget, men
ukoblet lysmåler.
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og matskiven spejlede lyset hen til en storfladet


Allerede i december 1964 barslede VEB Pentacon
med en ny kameraserie, der hed Praktica nova ‘det
nye Praktica’. Kameraet udmærkede sig ved en
lavere prismetop, fremtræksarm, skråtstillet
udløserknap på fronten af huset, fresnelmatskive
og returnerende spejl.

fotomodstand (CdS). Der måltes med arbejds
blænden, som blev aktiveret ved tryk på den store
runde måleknap på kamerahusets forside, inden
billedet skulle tages.
Muligvis fortrød man lidt, at produktionen af det
alsidige systemkamera Praktina var blevet
indstillet i 1960.

   
   
   

     




Samtidig sattes en omfattende omstrukturering,
rationalisering og omlægning af produktionen i
værk. Praktica nova var det første kamera, der blev
monteret på det nyinstallerede dobbelte samlebånd
på 75m længde. Alle 95 sekunder forlod et færdigt
kamera transportbåndet. Der blev også satset på
automation. Man konstruerede et såkaldt ringbord
(Ringtisch), som automatisk færdigbearbejdede de
støbte kamerahuse, d.v.s. fjernede grater, borede
huller, skar gevind etc.
På Leipziger Messen i foråret 1965 vakte nova
seriens Praktica mat opsigt som det første tyske
SLRkamera med TTLbelysningsmåling igennem
objektivet. Dr. Gerhard Jehmlich havde stået for
udviklingen. En ny type stråledeler mellem prismet

I hvert fald bragtes i 1968 Pentacon super på
markedet, måske det mest professionelle kamera,
som VEB Pentacon har fremstillet. Helt
revolutionerende
var den lodretgående
spaltelukker, der kombinerede et første jalousi af
gummieret lærred med et andet gardin af
metallameller. Objektivtilslutningen var det
sædvanlige 42mm gevind. Den udskiftelige
prismesøger indeholdt teknikken til TTLlys
målingen ved fuld åben blænde. Tilslutning af
motor og 17m kassette var også muligt. Kameraet
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bestod sin prøve i januar 1969, da det i det russiske
rumskib Sojus 4 fulgte med ud i verdensrummet.
Men det professionelle marked blev hurtigt mættet.
Derfor stoppede produktionen efter knapt 5.000
eksemplarer, som i dag er ret så eftertragtede på
Ebay og andre auktionssider.



     



Praktica PL electronic fra 1968 nåede med sine
3.400 styk ikke engang så langt. Her var der tale
om det første SLRkamera, hvor det mekaniske
hemværk var blevet erstattet af en elektronisk
lukkerstyring. Desværre viste strømforbruget sig at
være for højt.
PL betyder ‘Pentacon Loading’, hvilket er et
system som gør filmilægningen nemmere, fordi
opsamlerspolen næsten automatisk fanger filmen.
1968 var et bemærkelsesværdigt år for VEB
Pentacon, idet firmaet blev til et Kombinat.
Dermed menes en sammensluting af flere VEB
virksomheder. For at repetere det, så er VEB for
kortelsen af Volkseigener Betrieb, som betyder
folkeeejet virksomhed, eller som folkemunden
sagde:     

Mere eller mindre var de jo alle blevet taget fra
deres rette ejermænd. VEB Pentacon blev nu
forenet med VEB Feinoptisches Werk Görlitz (tidl.
Hugo Meyer & Co. Görlitz), men også med Ihagee
Kamerawerk AG i V., der allerede i 1964 havde
mistet en stor del af sin selvstændighed. Dette år
var Ihagee´s udviklingsafdeling blevet opløst og
de ansatte integreret i Pentacon. Fremover skulle
der kun satses på udviklingen af Praktica.

I året 1969 vartede VEB Pentacon op med Praktica
Lserien. L står for ’Lamellenverschluss’, d.v.s. en
lodretgående spaltelukker bestående af metal
lameller. Samtidigt blev der lanceret en ny og
moderne udformning af kamerahuset. Lserien
blev fremstillet i utallige versioner helt frem til
1989.
Nedenstående oversigt over de væsentligste
typebetegnelser giver et lille begreb om mang
foldigheden af versionerne i Praktica Lserien:
Praktica L uden belysningsmåler.
Praktica LLC med elektronisk overførelse af
blænderværdien.
Praktica LTL TTLmåling med arbejdsblænde
Praktica LB udvendig bmåler med
efterføringsviser.
Praktica VCL TTLmåling ved åben blænde, udsk.
søgere.
Praktica
EE2
med
elektronisk
belysningsautomatik.
Produktionstallet nåede op på i alt 4,8 millioner
kameraer i de 20 år som Lserien var på
samlebåndet. I samme periode havde flertallet af
de vesttyske kamerafabrikker for længst opgivet
ævred.
På lignende måde som bearbejdningen af de støbte
kamerahuse foregik ved automation, blev også
lukkernes metaljalousier automatisk sammenføjet
og nittet på en stor ringformet maskine.
Med Lserien indførtes også en ny og mere
hensigtsmæssig TTLlysmåling igennem prismet,
der lagde hovedvægten på motivet i midten af
billedfeltet. Centervægtsmåling kalder vi det på
dansk.
Ligeledes i 1969 lancerede VEB Pentacon Praktica
LLC, som udmærkede sig ved TTLbelysnings
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måling ved fuld åben blænde. Blænderværdien
overførtes til kameraet via 3 kontakter i
objektivfatningen. Derved blev Praktica LLC
verdens første 35mm SLRkamera med elektronisk
forbindelse mellem objektiv og kamerahus – ca. 15
år før alle andre.
Personlig finder jeg Praktica VLC fra 1974
interessant. Kameraet har udskiftelige søgere og
måler derfor ikke lyset igennem prismet, men på
en ret speciel måde ud igennem siden af spejlet.

første gang DDR´s utilstrækkelige ressourcer på
det mikroelektroniske område, skriver Dr.Gerhard
Jehmlich.
For at få sin kommende Praktica Bserie på højde
med konkurrenternes tekniske niveau, allierede
Pentacon sig med det japanske firma NEC til
udvikling og levering af kameraernes elektroniske
kredsløb. ’B’ står for bajonet. Praktica Bserien
udmærker sig nemlig med en objektivbajonet i
stedet for det traditionelle 42mm gevind, og igen
med kontakter til elektrisk overførsel af
blændeværdierne til fuldåben TTLmåling. Det nye
kamerahus er betydelig mindre, mere afrundet og
efter min smag af et smukkere design end L
seriens kantede modeller. Men spaltelukkerens
størrelse nåede man ikke at tilpasse. Den er
simpelthen for høj. Dette problem løstes med et
kunstgreb, idet man vendte lukkeren på hovedet
og lod metallamellerne køre helt op ind imellem
søgerokularet og prismet. Søgeren er i dette øjeblik



Målingen foregår ved fuld blænderåbning og
prioriterer midten af billedfeltet.
t andet bemærkelsesværdigt kamera fra VEB
Pentacon var Exakta RTL 1000. Navnet,
bajonetten og en ekstra venstrehåndsudløser er det
eneste, som kameraet har til fælles med Exakta.
Kamerahuset er bygget op over Praktica L, men
med udskiftelige søgere og TTLmåling.
Belysningsmåleren sidder i prismesøgeren. Ved
påsætning kobler den sig til kameraets
tidsindstillingsknap på samme måde som Photomic
på Nikon F.
I 1970 blev Ihagee Kamerawerk opslugt helt af
VEB Pentacon og holdt derved op med at
eksistere. Det eneste oprindelige Ihageekamera,
som Pentacon fortsatte med at producere, var det
beskedne Exa med klaplukkeren.
I 1972 var det i det hele taget slut med private
virksomheder i DDR. Alt hvad der hidtil endnu
havde eksisteret som helt eller delvis private Foto
firmaer i eller omkring Dresden, kom efterhånden
ind under VEB Pentacon.
I 1977 blev Praktica EE 2 præsenteret, Pentacons
første SLRkamera med blænderprioriteret belys
ningsautomatik. Det er ca. 5 år efter at tilsvarende
japanske kameraer har set dagens lys. Kameraets
sene debut på verdensmarkedet demonstrerer for

    
  


i forvejen mørk, fordi spejlet er klappet op. En
omvendefunktion får lukkeren straks efter
eksponeringen til at gå tilbage i udgangsposition.
Til at begynde med er der 2 grundmodeller:
Praktica B 200 (1979) med både manuelle
lukkertider og belysningsautomatik og Praktica B
100 (1981) kun med belysningsautomatik.
På grund af DDR´s vanskelige valutasituation
kunne VEB Pentacon ikke udruste sine kameraer
med de eksisterende, fortrinlige metalspalte
lukkere fra Copal.
Allerede Praktica Lseriens lamellukkere havde
man været nødt til at konstruere med en helt anden
opbygning, for ikke at kollidere med Copals
patenter.
Disse patenter udløb i 1984. Først da kunne
Pentacons ingeniører tage fat på at udvikle en 2
magnetlukker med drejeledstyrede lukkerlameller
i stedet for de hidtidige sakse og slidseføringer.
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De nye lukkere blev kendetegnende for Praktica
BXserien fra 1987. Seriens mest avancerede
model var Praktica BX 20, der også udmærkede
sig ved at være udstyret med en moderne TTL
blitzstyring. Alligevel var Pentacon kommet godt
bagud med sine kameraer i forhold til, hvad f.eks.
Nikon kunne tilbyde på samme tid: Integreret
motordrift, flerfeltsbelysningsautomatik og
autofokus. Årsagen skal efter min mening ikke
søges i Pentaconfolkenes manglende
innovationsevne, men derimod i DDR´s
utilstrækkelige ressourcer parret med det af
ideologien dikterede, ineffektive planøkonomiske
system. Det kunne ikke andet end at bryde
sammen til sidst. I slutningen af 1980erne måtte
man eft erhånd en kalk ul ere m ed en
rentabilitetsfaktor på 0,15, d.v.s. at for 1,0 DDR
Mark omkostninger kunne VEB Pentacon kun
indtjene 0,15 DM.
Den 1. januar 1985 indkasserede de ansatte hos
Pentacon en lussing af de store. For 3. gang i
historien strakte Carl Zeiss Jena, med den
magtfulde og berygtede generaldirektør Wolfgang
Biermann i spidsen, sine hænder ud efter Dresdens
fotoindustri (Herbert Blumtritt). Pentacon mistede
fuldstændig sin selvstændighed og blev en del af
det efterhånden mastodontagtige Kombinat VEB
Carl Zeiss Jena. Allerede forinden var det fra
allerhøjeste myndighed blevet besluttet, at VEB
Pentacon under største hemmeligholdelse skulle
udvikle og producere militærisk udstyr, og at der
til dette formål skulle opføres en helt ny bygning
på Enderstraβe 92 i DresdenSeidnitz. Bygningen
blev indviet i 1988, men megen produktion nåede
ikke at komme i gang.
Berlinmurens fald den 9. november 1989 blev
sammen med DDR´s kollaps også skæbnesvanger
for VEB Pentacon og dets 5700 medarbejdere. I
årtier havde man produceret med stort underskud,
som staten udlignede for at få vestlig valuta i
kassen. En fortsættelse af dette spil var selvfølgelig
umuligt fremover. Næsten som en hån kom
meddelelsen om VEB Pentacons lukning netop den

2. oktober 1990, dagen for proklameringen af den
tyske enhed. De chokerede ansatte fik dog udbetalt
en vis kompensation.
I håb om et fremtidigt samarbejde optog man
kontakt til den japanske fotoindustri, men da
japanerne så de afrakkede og forfaldne bygninger,
som Prakticaerne til sidst var blevet produceret i,
mistede de fuldstændig interessen.
I juni 1991 blev alt inventar, værktøj og maskiner
bortauktioneret og endte for det meste som skrot.
Erhvervsmanden Heinrich Mandermann, der i
forvejen havde haft megen kontakt med Pentacon
og som desuden ejede det optiske firma Jos.
Schneider i Bad Kreuznach, købte den moderne
ejendom på Enderstraβe. Her fortsatte ca. 150
medarbejdere med at producere det nyeste Praktica
BX 20s helt frem til 2001.
Den dag i dag har fa. Jos. Schneiders datterselskab
Pentacon GmbH til huse på Enderstraβe 92. Her
arbejder ca. 165 ansatte med udvikling og
produktion indenfor sprøjtestøbning, finmekanik,
optik m.m. Der forhandles også digitalkameraer og
andet under det kendte mærkenavn Praktica.
VEB Pentacon havde selvfølgelig ikke
udelukkende produceret Praktica spejlrefleks
kameraer. Helt i tråd med Heinrich Ernemanns
tradition blev der indtil ca. 1975 fremstillet
fremragende kinomaskiner, forskellige film
kameraer og ligeledes et professionelt klippebord.
Man udviklede også store Laborautomater til
filmfremkaldelse og billedkopiering samt det
omfattende mikrofilmsystem Pentaka.
Personlig kan jeg prale af at have fået min
lærlingeuddannelse i Pentacons forgængerfirmaer
VEB Zeiss Ikon og KameraWerkstätten Nieder
sedlitz. Allerede dengang i 1957 skumlede det med
rygter om en fremtidig sammenlægning. Det var
ikke ligefrem populært hos alle. En dag hang der
på vores opslagstavle i KW en lønseddel fra VEB
Zeiss Ikon med en påskrift i store røde bogstaver:
‘Ohne uns!’ (uden os). Da det kom til stykket, og
fusionen blev til virkelighed, først i 1959 som
VEB Kamera und Kinowerke Dresden og fra den
1. januar 1964 som VEB Pentacon, var jeg
forlængst over alle bjerge og servicerede Edixa og
Nikon i Hellerup. Udviklingen i Dresden
skænkede jeg ikke ret mange tanker.
Men hvad nu, hvis jeg ikke havde fået tilbuddet
om at komme til Skandinavien dengang? Så ville
Pentacon nok have haft fornøjelsen af min
arbejdskraft, indtil jeg i 1990 havde delt skæbne
med tusindvis af andre og stået frustreret og uden
arbejde på gaden. 
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Fotohandlere
2. del
Sigfred Løvstad

Hvad var det egentlig for en tid, man levede i, da
stifterne af Danmarks Fotohandlerforening tiftedes,
og foreningen blev en realitet? Og hvad var i øvrigt
årsagerne til, at man fandt det påkrævet at optræde
i flok?
Det er en kendsgerning, enhver skabelse
forudsætter en igangsættende kraft. Ligeledes ved
vi, at ’fælles fjender’ til tider evner at skabe
enighed. Fotohandlerne i de dage var i højeste grad
folk, der ’selv var hjemme’. Det er sikkert forkert
at sige, de var sig selv nok, men hver enkelt havde
sit lille kongerige, og ønskede ikke nogen
indblanding udefra.

sig midt i en voldsom depressionsperiode, og at
fotohandel som et speciale, endnu var noget ganske
nyt. Den fototekniske udvikling havde i tyvernes
slutning, og i begyndelsen af 30´erne taget
drastiske skridt fremad.

Kameraerne var blevet mere teknisk avancerede,
men også servicekrævende. Der var blevet brug for
en fotospecialhandler. Der var mange
’branchefremmede’ der slet ikke var i stand til at
yde forbrugerne den nødvendige bistand, idet
de ganske enkelt ikke besad kvalifikationerne.

K. Storm-Petersen

Så meget mere rosværdigt var det, at de energiske
foregangsmænd, med K. Storm-Petersen i spidsen,
fik gjort alvor af at stable fotohandlerforeningen på
benene. Her er det, vi må huske på, at man befandt

De som havde valgt at handle med foto som
speciale havde sædvanligvis ingen uddannelse
indenfor branchen, ofte ikke engang en
handelsuddannelse.
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De var selvlærte. Nyhederne præsenteredes i en
lind strøm. Det har givetvis stået højt på
prioriteringslisten hos den ivrige initiativtager og
mangeårige formand, K. Storm-Petersen. I kampen
for at komme alle outsiderne til livs brugtes der
mange kræfter. Der skulle saneres. Hvad lignede
det, at urtekræmmeren havde film liggende mellem
sæbe, gær, spegesild og vaskemidler, eller
papirgrossisterne solgte film helt ned til partier
bestående af blot ét styk., til enhver der havde
borgerskab som handlende. Dette måtte stoppes.
Storm var utrættelig i sine bestræbelser for at
hverve medlemmer, så foreningen kunne blive så
slagkraftig som muligt. Han vidste udmærket, at
kun hvis man var i stand til at udvise et betydeligt
medlemstal, kunne man gøre sig håb om at komme
nogen vegne i forhandlingerne med leverandører
og myndigheder.
Op gennem 30´erne
Året efter starten var man nået op på 300
medlemmer, og i løbet af 1934 tilsluttede sig
yderligere omkring 200. Formanden skrev i sin
nytårshilsen ved årsskiftet 1935: Sejren er deres,
der gør sig fortjent til den, ved den største sum af
vilje, kraft og arbejde.
Året efter havde man passeret 1100 medlemmer.
Man konstaterede, at fundamentet lå fast og klart
til at bygge videre på. Lovgivningen var i de dage i
høj grad med en brancheforening. Man kunne lave
prisaftaler, og man kunne håndhæve dem. Og der
var mulighed for at hænge folk ud, der overtrådte
næringsloven. Kampen mod undersalg og
rabatgivende førtes med stor styrke.
Det lykkedes efterhånden at sammentømre en sund
branche. Utallige forhandlinger havde resulteret i
en række faste aftaler med leverandørerne. Siden
1937 havde der eksisteret en medlemsfortegnelse,
og der måtte kun leveres varer til de, som var på
listen. I 1939 gik man fra generalforsamling over
til en delegeret forsamling, i et forsøg på at få en
ligelig fordeling af deltagerne fra landets
forskellige egne. Ved delegatforsamlingen i 1941
var importører og grossister for første gang
inviteret med til det festlige samvær ved
foreningens store, årlige sammenkomst. Ved 10 års
jubilæet kunne formanden konstatere, at fra kaos i
branchen var man de første 10 år nået frem til
virkelig sunde, gode og stabile forhold og udtrykte
det således:
Hvad enhver indenfor branchens forskellige grene
må sande. Ud af et virvar er der opstået et fag, der

stadig søger at nå højere og højere. En
fotohandlerstand på 1550 medlemmer, der søger at
dygtiggøre sig til at tage imod alt det nye, der må
komme, alle de tekniske forbedringer og
fremskridt, der er en følge af krigens udviklede
teknik.
End er der krig i verden, men teknikere arbejder
overalt og forbereder sig til fredens dage.
Krigsårene
Man vidste ikke, at der endnu var mere end to års
krig tilbage, hvorefter der ville gå mange år, inden
forholdene ville normaliseres. Man kan egentlig
undre sig over, hvad fotospecialhandlerne levede
af i krigsårene. Ret hurtigt stoppede importen fra
England og USA. Krigen hæmmede den tyske
fotoindustri, som blev omstillet til krigsproduktion.
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Danske Foto-Specialhandlere
Fotohandlerforeningens succes var uomtvistelig.
Man var i 1940 nået op på tæt ved 1400 medlemmer.
Det var imidlertid en kendsgerning, at
medlemsskaren talte et stort antal bog– og
papirhandlere, der ikke havde foto som speciale. Der
rejste sig, navnlig i provinsen, et stærkt ønske blandt
nogle af de egentlige specialhandlere om at markere
sig i en særlig faggruppe. Hovedbestyrelsen var ikke
begejstret og kæmpede for at bevare enheden.
Den 25. februar 1940 samledes nogle få jyske
fotohandlere i Randers for at drøfte en alternativ
forening der fik navnet Danske Foto– og
Specialhandlere. Betingelsen for medlemskab var, at
var medlem af Fotohandlerforeningen. Dertil
krævedes, at man kun førte fotoartikler, eller bevise,
at mindst 75% af omsætningen hidrørte fra salg af
fotoartikler. Den stiftende generalforsamling blev
aldrig afholdt. Den tyske besættelse 9. april kom i
vejen, men året efter den 9. maj 1940 stiftedes i
Odense endelig specialhandlerforeningen. 36 havde
tilmeldt sig og kun én fra København Fra maj 1943
til et stykke ind i 1950´erne udgav man sit eget blad.
Den sidste medlemsliste fra 1960 omfattede 66
medlemmer.

Dansk produktion
Forsyningssituationen under Den anden Verdenskrig
forværredes efter hånden som krigen trak i langdrag.
Når det alligevel lykkedes dansk fotohandel
nogenlunde at komme igennem krigsårene var at vi
havde en produktion indenfor egne grænser. Vi
havde egen film– og fotopapirfabrikationvor
hovedaktøren var firmaet Merkur sideløbende var
der en række små værksteder og
produktionsvirksomheder der efterhånden
fremstillede tilbehørsdele som stativer,
k u g l e h o v e d e r,
f o r s t ø r r e l s e s a p p a r a t e r,
filmfremviseren KZ 16mm, og meget andet. En
række danske kameraer så dagens lys i årene fra
1943 til 1945.

Merkurfabrikken i Valby

Merkur´s direktion samlet under fotografiet af Kristian
den 10.
City-Foto på Vesterbrogade

Udstilling af Merkur´s produkter, film og papir
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Tiden lige efter
Havde krigsårene været meget vanskelige
forsyningsmæssigt blev de første efterkrigsår
endnu vanskeligere hvad dette angik. Den tyske
fotoindustri var ødelagt og desorganiseret. Den
engelske endnu ikke omstillet til fredsforhold, og
forhåbningerne om leverancer fra USA var uvisse.
Der opstod ’de tomme hylders tid’. De første
leverancer var emulsionsvarer fra Belgien
(Gevaert) i begyndelsen af 1946. Men
efterspørgslen var stor, så det var dråber i havet.
Der Var megen opfindsomhed for at fremskaffe
varer. I foråret 1950 blev der således afsluttet en
byttehandel med det italienske firma Ferrania.
Kameraer og film mod eksport af komaver. Den
før omtalte danske produktion var efterhånden
blevet ganske omfattende. Denne danske
foretagsomhed nåede sit højdepunkt i 1948.
Fotohandlerforeningen arrangerede en Dansk Foto
Messe i Teknologisk Instituts
lokaler på
Bülowsvej i København. Samme år blev
foreningens 15 års jubilæum fejret.
Produktionsafdelingen

Montageafdelingen

I mørkekammeret

Gode råd fra Merkur
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Danske kameraer 1897 - 1953

2
1

Norka Multi kamera, 1933

JPA kamera nr. 256 ca. 1897

4
3

5

Nica kamera 1938-1940

Nori kamera, ca. 1937

Pladekamera Mangefoto, 1933
13x18cm til 18 optagelser

6

30
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Coronet kamera, 1939

7

Fotax Mini I 1937-1938

8

Fotax Mini II 1937-1938

Kameraet blev præsenteret på købestævnet i Fredericia i
1946. Format 6x6cm til 12 optagelser. Et meget
begrænsetantal kom på markedet

9

Neo Box 66

3131

11

10

Tiger Box 1952

Neo-Fot

12

Fotax Flexo 1946

13

Falcon 1952

Referancer:

14

Objektiv nr. 24/1982
Objektiv nr. 28/1983
Objektiv nr. 35/1986
Objektiv nr. 62/1993
Objektiv nr. 66/1994
Objektiv nr. 109/2005
Objektiv nr. 123/2009
Objektiv nr. 124/2009
H.D. Abring

Fotex 1953
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Firmaet Ilford lancerede en række fine reklamer udført af en kunstner som brugte årstiderne som motiver

33
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1945

Kodak-pigen: Op med humøret. Kære Storm - her har du mig igen !
Storm: Herligt, og nu vil vi aldrig mere skilles vel?

34
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photokina i Køln
Der var store forventninger til den tyske
fotoindustri samtidig med en sporadisk import fra
Frankrig og Italien. Man fik tillige informationer
fra USA vedr. Kodaks planer.
Den første Foto Messe i Køln var under
forberedelse, messen blev afholdt i maj 1950 og
præsenterede kun tyske produkter. 40 danske
fotohandlere tilsluttede fotohandlerforeningens
fælles arrangement, men der var kun tale om
skueretter der var ingen penge i den danske
valutakasse.

photokina, 1950

Dr. Wohlfahrt (Zeiss-Ikon og Georg. Rauh

Poul Egede (Optisk Import) og Erich Haamann (Linhof)
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James Polack og H. Woderup med det nyeste Bolex
flmkamera

Finn Jensen (Ferrania), C. Lassen, Erik Bald og B.
Thomsen

J. Schoubye (Ilford) præsenterer Bell & Howell

Fabrikannt Schrader (Plaubel) og N.T. Buur
(Budtz-Müller)

Julius Graae og E. Wessel (Gevaert Foto) med
Woigtländers Vitessa

A. Bech, S. Kjærsgaard og Palle Otzen

Den tænkende Elmed

3636

Fotohandler B. Okholm i samtale med forfatteren til Bogen om Leica Theo Kisselbach,
Fotografen er Ivar Wang

photokina i Køln blev afholdt i dagene 6. til 14.
maj 1950. Udstillingsmessen dækkede et areal på
22.000 m2. 85 % af hallerne var blevet udslettet
under Den 2. Verdenskrig. I løbet af 5 år var det
enorme Udstllingsområde genskabt som
fotografiens mekka.

Den fotoindustri genvandt aldrig sin storhedstid.
Få år efter Japans kapitulation satsede man med
stort held på at generobrer Japans industrielle
kapasitet på det fotografiske område. Befriet for
store rustningsudgifter kunne økonomien
koncentreres omkring fredelige formål. 
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