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Dansk Fotohistorisk Selskab 

Højre halvdel af havnebillede med Krudttårnet i Citadellet i Frederikshavn. 
Foto: Hjalmar Alstrup. 
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Minox 35 afkommet 
 

Leif Johansen 

Inspirationen fra MINOX 35 
 
Som nævnt i den tidligere artikel vil jeg her lidt 
summarisk berette om de kameraer fra især 80’er-
ne, som jeg finder, er inspireret af Minox 35. Vi 
må heller ikke glemme, at Minox 35 i sig selv var 
inspireret af Rollei 35, som desuden blev anled-
ningen til en anden familie af kompakte kameraer 
med fast objektiv og fortrinsvis programautomatik 
- Konica C35 familien.  Minox-looket med det 
sorte hus og klappen kom til at påvirke mange 
andre fabrikanter, indtil fuld programstyring med 
autofokus, winder og zoomobjektiv overtog tek-
nikken, sådan som vi møder den ved afslutningen 
på brugen af analoge kameraer for den almindeli-
ge amatør. 

Minox indflydelsen viste sig i tre andre serier 
samt en række af enkelte kameraer. Det fælles var 
et objektiv bag et indbygget dække, objektiv med 
lystyrke 2.8 – 3.5 og med brændvidde 35 – 40 
mm altså let vidvinkel. Dimensioner: Højde 62 til 
75 mm, længde 100 til 110 mm, dybde 32 til 44 
mm og vægten op til 250 g.  
 
Det klareste eksempel på kopieringen var russiske 
Arsenal Kiev 35, som i sædvanlig Kiev-stil var en 
direkte kopi - Kiev 35 A af Minox 35 EL. Senere 
kom Kiev 35 AM og Exxel som kopier af G- mo-
dellerne. De russiske havde dårligere plastik/
glasfiber, og overfladen var ikke ordentligt lukket, 
hvorfor der kunne forekomme lysutætheder. Elek-
tronikken var heller ikke stabil. 

Balda - Voigtländer 
 
Den tidligere Balda-konstruktør Karl-Heinz Lan-
ge (Baldessa, Baldamatic) var begyndt med et 
lille selvstændigt konstruktionsfirma. For Rollei/
Voigtländer lavede han i 1980 Vito C serien, som 
byggede på den tætte kontakt, han havde til Mi-
nox (Minox 35). Vito C blev et kamera, som i yd-

re design så ud som et Minox 35. Det skulle pro-
duceres ved Balda. Tilsyneladende havde der væ-
ret en gentlemanaftale om, at Lange måtte bruge 
designet fra Minox 35 (tak for hjælpen til teknik 
og produktion), men det tekniske indre var ander-
ledes. Et par måneder efter fremkomsten af Vito C 
lancerede Balda det samme kamera som Balda 
CA 35. CA 35 var nok ikke så teknisk smart som 
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6  

Minox 35 EL, men til gengæld driftssikkert. Det 
blev for Balda den store succes både med deres 
eget navn på og med andre navne, selvfølgelig 
Voigtländer Vito, Revue 35 XE (Quelle) og Bauer 
Scout 35 (Bauer-Bosch). Kameraet havde udeluk-
kende programautomatik styret af en CdS-
fotocelle i objektivranden. 
 
Balda-serien kom i 4 varianter i årene fra 
1980/81: 

1 C 35 har objektiv 5.6 -  Voigtländer Vito 
2 CA 35 har objektiv 2.8 - Voigtländer Vito C 
3 CE 35 har objektiv 2.8 og modlyskorrektion 2x 
4 CS 35 har objektiv 2.8, modlyskorrektion 2x og 

selvudløser - Voigtländer Vito CS 
 
2001 lukkede Balda for kameraproduktionen og 
solgte Cx35 linjen til Kina, hvor produktionen 
fortsatte nogle år med de såkaldte ”Yangtze Bal-
da”.  

Minox 35 afkommet 

Balda CS og Voigtländer Vito 

Olympus 
 
Olympus lavede sin egen serie med et forskyde-
ligt dække og blitz (to størrelser) med tilslutning i 
venstre side. Optrækket var det typiske Olympus 

riflede hjul. Kamerahuset var det samme for hele 
serien og så lille som overhovedet muligt til en 
normal 24x36 filmpatron. 

Olympus XA familien 

1 
XA kameraet blev introduceret i 1979 og var ty-
pekameraet og toppen af Olympus serien.  XA 
havde en rigtig koblet afstandsindstilling og en 
blændeprioriteret eksponeringsautomatik. Cen-
trallukkeren indstilledes automatisk og med korte-
ste belysningstid på 1/500 sekund. XA var forsy-
net med et fremragende Zuiko 6-linset objektiv. 
brændvidde 33 mm og f:2.8. Automatikken styre-
des af CdS-måling i objektivringen. Blænden 
kunne ændres med en lille arm, og dertil kom en 
mulighed for +1,5 lysværdi som kompensation 

ved modlys. ASA/ISO indstilledes med en arm 
under objektivet og var let at gå til, hvilket igen 
muliggjorde at bruge dette som belysningskorrek-
tur. Kameraet havde selvudløser. Kameraet blev 
en stor succes og blev professionelles foretrukne 
andet-kamera - let at have i lommen. 
 
2 
XA 2 blev lanceret i 1980 og var en forsimplet 
version af XA. I stedet for koblet afstandsmåler, 
var der zonefokusering dvs. afstandsindstilling 
med symboler for tre zoner. Der var et programs-
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tyret eksponeringssystem styret af CdS-måling i 
objektivringen, der dækkede fra 2 sek. – blænde 
3.5 til 1/750 sek. – blænde 14. Objektivet var af 
Tessar-type, 35 mm f:3.5 med 4 linser. Modellen 
kunne købes i flere farver. 
 
3 
XA 1 kom i 1982 som billigste og enkleste i seri-
en. Der var fix fokus og et fire-linset objektiv på 
35 mm f:4. Lukkeren gik fra 1/30 til 1/250 sek. 
med eksponeringen programstyret af en selen lys-
måler. Der var kun to ISO indstillinger, 100 og 
400. 
 

4 
XA 3 fra 1985 var grundlæggende et XA 2 med 
DX-kodning suppleret med mulighed for manuel 
ISO indstilling. Dertil kom en modlyskompensati-
on som ved den oprindelige XA (XA2 manglede 
denne detalje). Filmilægningen var ændret, så 
modtagerspole selv opfangede filmenden. Det 
kunne fås i rød farve. 
 
5 
XA 4 fra 1985 lignede XA 3 meget, men havde et 
bedre objektiv med fem linser, 28 mm f:3.5. Der-
med var der fixfokus ned til 0,3 m, hvilket kunne 
måles ud med et plastikstykke på håndledsrem-
men. Det blev kaldt makro, men reelt var det et 
vidvinkelobjektiv, med mulighed for at gå tæt på, 
med fixfokus. Billedet af en flue bliver ikke større 
ved at gå tæt på med en større billedvinkel.  

Minox 35 afkommet 

Cosina 
 
Cosina lavede en serie af CX (1,2,5) med forskel-
ligt udstyr og teknik men alle med en drejelig 

klap. Ud fra sædvanlig Cosina politik, fandt mo-
dellerne også vej til andre mærker. 

Cosina CX 2 mm. 

1 
 Cosina 3.5/35 1980 - dette kamera findes også 
som Porst CM-135 auto og Petri PX-1. Kameraet 
er programstyret fra 2 sek. til 1/500 sek. 
 
2 
Cosina CX2 2.8/35 1980 – bedre optik men sam-
me programsystem. Kameraet kunne forsynes 
med winder. Der var også en forenklet udgave i 
form af Porst 135. 

 
3 
Cosina CX5 1982. Simplere model, anderledes 
hus med fast blitz men stadig drejedæksel. Objek-
tiv 3.8/33 mm - 3 linser, programlukker 1/30 - 
1/500 sek. Afstandsindstilling i tre zoner. CX5 
blev også lavet for Petri som PX5. 
 
 
Cosina fortsatte med CX7 uden drejeklap, men 
som et CX5 udbygget til autofokus. 
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8  Minox 35 afkommet 

et tryk på klappen/vippe frem og tilbage, gjorde 
kameraet klar til næste billedoptagelse. Desværre 
hørte kameraet til Waaskes fiaskoer. Teknikken, 
både det mekaniske og især det elektriske, var 
ikke stabilt og allerede 1981 blev produktionen 
indstillet. Kendere gør opmærksom på, at man i 
dag ikke skal forvente at finde et kamera, der vir-
ker. Forfatterens virker heller ikke. 

Cosina blev ”kopieret” i Rusland som Lomo 
(enkelt, simpelt og med anden lukning for objekti-
vet). 

Lomo kopi af CX  

Enkelt-modeller  
 
Rollei med Rollei 35 konstrueret af Heinz Waaske 
var i disse årtier den store inspirationskilde. Waa-
ske gik i gang med at lave sin egen løsning på 
klapkameraet med vidvinkel og automatik. 1980 
kom Rollei Rolleimatic på markedet. Elegant de-
signet, "gennemtænkt" teknik. Fremtrækket og 
spænding af lukker skete med selve klappen, som 
blev bevæget sidelæns. Men det specielle var, at 

Waaskes Rolleimatic  

Cosina CX5 og CX7 
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 9 Minox 35 afkommet 

Ricoh FF-1 lignede et Minox 35, men huset var 
anderledes. Klappen lukkede ikke for søgeren. 
Ellers fulgte det de samme linjer dvs. programsty-

ret lukker og 2.8/35 mm objektiv. FF-1 var mange 
gange med på periodens danske kameralister.  

Ricoh FF-1  

Mamiya U kom i 1980 og var i det ydre sit helt 
eget design. Objektivet afdækkedes ved en skyder 
og der var fast blitz. Teknisk stadig det samme 
skema med 2.8/35 mm objektiv og programluk-

ker. Modellen solgtes primært i metalfarve, men 
kunne også fås i sort. Alle eksemplarer jeg har set, 
har mistet overdækket på udløserknappen, og jeg 
har endnu ikke mødt et eksemplar, som var OK. 

Chinon lavede i 1981 Bellami som fik en dob-
beltklap som et gammelt Voigtländer Vitessa. 
Objektiv var 2.8/35 mm og lukkeren elektronisk 

1/8 sek. til 1/1000 sek. (!) Kameraet havde pro-
gramstyring og manuel afstandsindstilling. Det 
blev solgt i Tyskland som Revue 35 CC. 

Chinon Bellami eller Revue 35 CC  
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10  Minox 35 afkommet 

Petri  
 
Petri lavede selv 1980 et lille sort kamera med et 
slægtskab til Chinon Bellami men meget enklere, 
objektiv 5.6/38 og kun to tider 1/125 og 1/250 
sek.. Oplysninger om kameraet er svære at finde. 

Petri CF-35 "stjålet" billede fra japansk hjemme-
side ulæselig tekst  

Yashica 
 
Yashica overtog mærket Contax og lavede i sam-
arbejde med Carl Zeiss en serie af Contax kame-
raer, såvel SLR som målesøgerkameraer. Det var 
teknisk og udstyrsmæssigt en luksusserie for Ya-
shica. Omkring 1984 kom Contax T, som tyde-
ligt havde Minox 35 som bedstefar. Ikke alle Con-
tax T var sorte, men til gengæld var de dyre og 
vel næppe den store salgssucces. Den blev lige-
som Olympus XA brugt som andet-kamera af ti-
dens største fotografer.  

Contax T - Billede ved firmaet Photografica  

Yashica udviklede desuden i starten af 80'erne et 
andet Minox-lignende kamera med fast blitz. 

Navnet var Partner, teknisk enkelt sammenlignet 
med Contax T. Det blev også solgt som Perca 
Crest .  

Yashica Partner 
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 11 Minox 35 afkommet 

Haking 
 
Det kinesiske firma Haking (Hong Kong senere 
Xinhui) lavede et kamera med "skydeklap" opad, 
årstal ukendt. Udseendet kunne minde om Cosina

-serien. De kom i flere varianter udover Halina 
Micro 35: Revue 35 FC, Miranda 35 MF, Ha-
king Compact -SC og Ansco 2000. Kameraet var 
enkelt - data: Fixfokus objektiv tre-linset 5.5/38 
mm, tid var fast på 1/125 sek.  

Desuden kom Yashica med Partner AF-D med 

Y
a
sh

ic
a
 P

a
rt

n
er

 A
F

  

Halina/Revue 35 FC  

En for mig ukendt japansk fabrik lavede for Vivi-
tar kameraet Vivitar 35 EM, som blev solgt i 
Tyskland som Revue 35 Compact Electronic. 
Klappen skubbedes til siden, hvorved objektivet 

kom frem. Der var tidsautomatik fra 1 sek. til 
1/1000 sek.(?) og blændeprioritet. Objektiv 
2.8/35 mm. Ikke så ringe et kamera!  

skydedække, programstyret objektiv 3.5/35 mm.  

Kilder: Alle billeder uden kildeangivelse ved Leif Johansen. 
Derudover samme kilder som i den første artikel.  
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12    

En nørdet fotohistorie 
Kommunelærer og amatørfotograf Hjalmar Alstrup, 1854 - 1934 

 
Ann Vibeke Knudsen 

Lærer Hjalmar Alstrup, hustruen Ingeborg og datteren 
Esther Kirstine Anna Alstrup født 1901. Foto o. 1908. 

For ti-femten år siden fik jeg forærende to tunge 
kasser fyldt med stereoglasnegativer. Altså bille-
der der kan opleves i en 3D-effekt, når de kopie-
res, vendes og monteres korrekt. De var fundet på 
den kommunale losseplads i Rønne på Bornholm 
og giveren mente, at det måtte være bornholmske 
fotografier, som så kunne indgå i Bornholms Mu-
seums billedsamling. Hver kasse indeholder lidt 
over 100 billeder og de er anbragt i negativkuver-
ter, hvorpå er noteret et løbenummer. Fra ca. 400 
til 600.  

 
Men desværre. Ikke et eneste billede er fra Born-
holm. Men det er fremragende billeder, fra Kø-
benhavn og resten af Danmark og fra ferierejser i 
Europa. Billeder fra begyndelsen af 1900-tallet, 
det afslørede klædedragterne, især de store kvin-
dehatte. Billeder der i højeste grad fortæller 
dansk kulturhistorie. Hvad skulle man så stille op 
med sådan en samling? De skulle bestemt ikke 
kasseres, så de blev gemt hen i en krog i første 
omgang. 
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 13 En nørdet fotohistorie 

I 2009 lærte jeg Peter Randløv at kende. Han er 
medlem af Fotohistorisk Selskab og af Stereo-
skopklubben, som stadig eksisterede på det tids-
punkt. Han er den største kender i Danmark af 
stereobilledernes historie og teknik. Han var da i 
Svaneke, hvor han skulle fortælle om den born-
holmske fotograf Valdemar Myhre og vise hans 
stereoskopbilleder. I 3D selvfølgelig. Han så på 
negativsamlingen og rystede på hovedet. Så stor 
en samling, men anonym? Billeder er nu engang 
ikke så interessante, hvis man ikke ved hvem fo-
tografen er. Heller ikke så stor en samling.  

 
Rosenvængets Allé 1, København 
Men billederne var fantastiske, så en dag satte jeg 
mig til at skanne hele samlingen. Jeg fik gruppe-
ret dem og sat ord på en del af billederne. Der var 
flere fra København, bl.a. et par stykker fra Øster-
brogade. Udsigten fra en hjørnelejlighed. Et bille-
de set mod søerne, også et aftenbillede og et andet 
mod Trianglen. Jeg fik kigget på kort og billeder, 
var forbi ejendommen på besøg i København. Bil-
lederne måtte være taget fra en anden sals lejlig-
hed, Rosenvængets Allé 1. Hvem boede der om-
kring 1900-1910?  
 
Det gjorde Hjalmar Chr. Louis Alstrup, cand.phil. 
og kommunelærer. Født 1854, læreruddannet som 
20-årig.  Han var gift med Ingeborg Marie Gud-
mandsen, hun var kommunelærerinde og født 
1866. De havde en datter, Esther Kirstine Anna 
Alstrup født 1901. 
 
Der er flere billeder blandt negativerne af hustru-
en og især den lille datter, som Hjalmar Alstrup 
især havde taget mange gode portrætter af. En 
dygtig amatørfotograf var han helt bestemt. Mere 
vidste jeg ikke om ham. Billedernes gode kvalitet 
fik mig til at samle dem på en hjemmeside, og jeg 
fik også vist og fortalt om dem ved forskellige 
lejligheder. Men ingen reaktion på hvem Hjalmar 
Alstrup var. På hjemmesiden levede billederne 
deres eget liv.  
 
Men et stereonegativ er ikke stereoskopisk – kan 
ikke opleves i 3D. Det skal vendes og bearbejdes. 
På et tidspunkt sendte jeg – på opfordring - alle 
skanningerne til Peter Randløv, som bearbejdede 
hele samlingen, så billederne nu kunne opleves i 
stereo. Derefter indgik de i "RODS, Registrant 
over Danske Stereoskopbilleder", som Peter 
Randløv har arbejdet med i mange år.  
 

Fotograf J. Danielsens atelier på hjørnet af 
Østerbrogade og Rosenvængets Allé. Familien 
Alstrup boede under fotografen, i anden sals lej-
ligheden.  

Aftenbillede. Udsigten fra Rosenvængets Allé 1 o. 
1905. Fra anden sals hjørnelejlighed. Det er en 
kontaktkopi, der ikke er korrigeret.  

Sommerdag. Udsigt mod søerne fra lejligheden 
Rosenørns Allé 1, anden sal. 



2
0

1
8

 O
b

je
kti

v 
n

r.
 1

5
3 

 

14   En nørdet fotohistorie 

Kgl. Hoffotograf Peter Elfelt, medstifter af Ste-
reoskopklubben 
Journalist og også medlem af Fotohistorisk Sel-
skab, Lennart Weber, har i flere år arbejdet med 
historien om en af Danmarks mest betydningsful-
de fotografer, Peter Elfelt. Lennart Weber udgav i 
2015 bogen ”Arven efter Elfelt. Kongelig hoffo-
tograf Peter Elfelt 1866-1931”. I 2017 udkom Ar-
ven 2, om Elfelts stereobilleder. Jeg læste korrek-
tur på bogen, som bl.a. omtaler Peter Elfelt og 
Stereoskopklubben. Og det var her jeg blev op-
mærksom på, at da klubben blev startet i 1908 af 
14 veletablerede herrer, var – foruden Peter Elfelt 
– Hjalmar Alstrup med! Aha, han var amatørfoto-
graf på det niveau! Det matchede fint med kvali-
teten af hans billeder.  
 
Uffe Mortensens glasnegativer og en samling 
bliver komplet 
For folk med stor billedinteresse er de historiske 
Facebook-grupper udbytterige at følge. En af 
dem, og en af de største, er ”Gamle København” 
med i 2018 45.000 medlemmer. I 2017 så jeg her 
et foto af hjørnet af Østerbrogade 66 og Rosen-
vængets Alle 1. På tredje sal havde fotograf J. Da-
nielsen sit fotografiske atelier. Jeg kontaktede eje-
ren af billedet, Uffe Mortensen, Helsingør, for at 
få at vide hvem fotografen var. Han mente selv-
følgelig det måtte være fotograf Danielsen, bille-
det var den ene halvdel af et stereoglasnegativ. 

Det lød meget rimeligt. Jens Danielsen var en 
dygtig fotograf, tog især soldaterbilleder, marine-
skibe mv., men fotograferede også kongefamilien. 
Han var ikke portrætfotograf, ”alt blev fotografe-
ret i det fri”. 
 
Men – der er bare ingen stereobilleder af Daniel-
sen i RODS? Uffe Mortensen og jeg korresponde-
rede og udvekslede fotografier, jeg var interesse-
ret i fotograf Danielsen, og ham og hans familie 
havde Uffe Mortensen flere billeder af i negativ-
samlingen, fortalte han. Han sendte dem. Men, 
det var jo portrætter af Hjalmar Alstrup, hans hu-
stru og datter! Vi fik begge fotograferet vore træ-
kasser med glasnegativer, jo, de var ens. Uffes 
negativer havde numrene op til ca. 400 og fra 600 
til 999, altså de første og sidste af Alstrups nega-
tivsamling. Uffe havde arvet kasserne efter en 
afdød ven, der også havde været fotosamler. I Uf-
fe Mortensens samling er også monoplader. 
(Samlingen er siden overtaget af Per Christiansen, 
Hillerød).  

Hjalmar Alstrup var med til at oprette Stereo-
skopklubben i 1908. Her har Alstrup fotograferet 
nogle af medlemmerne: Møde i klubben, fra ven-
stre Lisberg, Brodersen, Andersen og Kirschner.  
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 15 En nørdet fotohistorie  

 

Hold da op, ad snirklede veje var amatørfotograf 
og medstifter af Stereoskopklubben i Danmark i 
1908, lærer Hjalmar Alstrups negativsamling 
samlet igen! De sidst tilkomne 7-800 glasnegati-
ver er siden affotograferet af Peter Randløv, og de 
indgår nu i RODS.  
 
Hvem var ægteparret Alstrup?  
Hjalmar Alstrup, var ansat på Sølvgades Skole i 
fyrre år. Han var født 16. juni 1854 i København. 
Død 23. december 1934. Søn af konstruktør Al-
strup i marinen og bosat i Nyboder som barn. Han 
blev cand.phil. i 1874, lærer ved Østre Betalings-
skole (Sølvgades Skole) 1883-1923. Fra 1923 læ-
rer ved Velgørenhedsselskabets Skole og han un-
derviste også ved gratistskolen og ved Carl og P. 
Petersens Præliminærkursus. Hans hustru, Inge-
borg Marie Alstrup, var født Gudmandsen 17. ja-
nuar 1866 i København, død 28. marts 1943. Hun 
havde lærerindeeksamen fra Zahle 1891, var ansat 
på Sølvgades Skole 1897-1932.  
 
Med til historien hører for resten også, at i Uffe 
Mortensens samling var der rigtig mange meget 
gode billeder fra Bornholm, fra familien Alstrups 
flere sommerophold i Gudhjem!  
 
Hvad gør man så med sådan en stor og ret enestå-
ende samling af billeder fra det ganske land? Ja, 
det er vel altid et godt spørgsmål, når man er sam-
ler. Lige nu kan man se alle billeder på RODS, 
som er Peter Randløvs Registrant over Danske 
Stereoskopbilleder". En del af samlingen kan man 
se online på en af mine hjemmesider.   
 

Ann Vibeke Knudsen, der er medlem af Fotohi-
storisk Selskab, kan kontaktes på adressen: annvi-
bekeknudsen@gmail.com 
 
Se Alstrups samling, lbnr. ca. 400-600 og dele af 
resten af samlingen på: 
http://historyofworldphotography.weebly.com/
alstrups-stereoglaspladesamling.html. 

Kopi af monoglasplade fotograferet af Hjalmar 
Alstrup: Det er Løkkegade 35 i Gudhjem, hvor 
familien Alstrup logerede. På trappen er det Ole 
Jensen og hustru og foran dem Ingeborg, Esther 
og Hjalmar Alstrup.  Dette hus blev siden udvidet 
og rummer i dag Oluf Høst-museet Gudhjem.  

Alstrups billede af Sølvgades Skole hvor han var 
ansat i 40 år.  

Roskilde, Sankt Laurentii Kirke ved Nytorv. En 
kold vinterdag med lidt handel.  
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View-Master 
 

Bjarne Lauder 

De fleste mennesker af den efterhånden lidt ældre 
generation har sikkert på et eller andet tidspunkt 
stiftet bekendtskab med navnet View-Master, en-
ten i form af en betragter med et lille billedhjul til, 
eller som et særpræget stereokamera. Selv om det 
måske blev anset for at være et stykke legetøj, var 
det oprindeligt dog et seriøst produkt. Lad os ka-
ste et blik på systemets historie og især på en 
sjælden russisk View-Master klon. 
 
View-Master blev udtænkt af William B. Gruber, 
en tysk emigrant og tidligere orgelbygger, som 
var bosat i Portland/Oregon. I forhold til de be-
tragtere, som man sætter et enkelt par stereobille-
der i, er View-Master systemet mere up-to-date, 
idet det er baseret på syv par stereobilleder mon-
teret på et hjul. Firmaet blev grundlagt, da Willi-

View-Master Personal 
Produceret af Stereocraft Engineering Co. i Port-
land/Oregon USA. 
© Wolfgang Sell 

am B. Gruber tilfældigt mødte Edwin Mayer, di-
rektøren for Sawyers Photographic Services. Sa-
wyers beskæftigede sig primært med at sælge 
postkort med motiver fra alle turistattraktionerne i 
USA tilbage i 30´erne, og man følte at have brug 
for at tilbyde et mere moderne produkt på de en-
kelte turiststeder i staterne. Partnerskabet og fir-
maet blev etableret i 1938 og viste sine nye pro-
dukter, en betragter og få billedhjul fra USA, før-
ste gang for offentligheden på New York World 
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Trade Fair i 1939. Først i 1940 fik firmaet paten-
teret sit system. I tidens løb fremstillede man mil-
liarder af hjul med motiver fra hele verden. Andre 
firmaer kopierede dem, men View-Master fik 
stoppet kopiproduktionen overalt i verden. Det 
lykkedes dog ikke i Østblokken, hvor MEOPTA i 
Tjekkoslovakiet var en stor producent. 
 
De sidste 15 år af mit arbejdsliv tilbragte jeg pri-
mært i Rusland og samtlige tidligere sovjetrepu-
blik-ker. I forbindelse med mit arbejde fandt jeg 
en hidtil ukendt View-Master kopi, der kun var 
blevet konstrueret til undervisningsbrug og aldrig 
solgt i Rusland. Dette blev emnet for min følgen-
de artikel, som bragtes i USA´s mest udbredte 
magasin ”Stereo World” i december 2013. 

View-Master 

View-Master Mark II  
Produceret af King KG, Regula-Werk i Bad Lie-
benzell/Tyskland. 
© Wolfgang Sell  

Stereo 35 
Produceret af MEOPTA i 
Prerov/Tjekkiet. 

Russisk View-Master Model B klon og 3D-hjul 

View-Master Forum, hvor jeg senere diskuterede 
dette fund med ham. Vesa havde første gang set 
sådan en model i januar 2004 under et møde i det 
finske forum Wanhat Kamarat (Gamle kameraer), 
hvor der vistes billeder af betragteren og et enkelt 
3D-hjul, som samleren Kalle Salonen havde fun-
det i efteråret 2003 i en antikvitetsbutik i Skt. Pe-
tersborg.  

Det har i nogle år været en velbevaret hemmelig-
hed blandt et par europæiske View-Master samle-
re, at en Model B klon og 3D-hjul engang blev 
produceret i Sovjetunionen. Jeg selv så første 
gang en russisk Model B klon i maj 2007, som 
den finske samler Vesa Keskinen havde fundet 
hos en antikvitetshandler i Jyväskylä/Finland. 
Vesa Keskinen og jeg er medlemmer af samme 
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18  View-Master 

 

Betragteren blev produceret af Industrial Amalga-
mation Zagorsk Optica-Mechanical Plant nr.6 i 
Zagorsk, en lille by omtrent 60 km fra Moskva. 
Fabrikken blev grundlagt i 1935 for at fremstille 
et bredt spektrum af optisk-mekaniske og elektro-
niske enheder. I slutningen af 1960´erne arbejde-

Russisk Model B klon fra omkring 1949. 

Bagsiden af den Russiske Model B klon med glas 
diffusere.  

Russisk Model B klon, åben.  

View-Master album med tre billedhjul.  

de virksomheden for forsvarsministeriet med pro-
duktion af optiske dele til Sovjetunionens 
rumprogram, som nævnt i bogen ”Rockets and 
People” af Boris Chertok, udgivet af NASA. 
 
Foran på betragteren står ”Glavuctechprom”, 
hvilket betyder at den blev brugt til uddannelses-
formål. Formentlig er den blevet fremstillet om-
kring 1949. Den største forskel mellem en i USA 
produceret View-Master Model B og denne klon 
er, at de russiske betragtere har diffusere af glas. 
Jeg har fundet to forskellige versioner af den rus-
siske Model B klon. Version 1 har mælkehvid dif-
fuser, en trykfjeder samt en bakelitplade indeni. 
Version 2 har frostede glas-diffusere, ingen tryk-
fjeder og en metalplade indeni. 
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Jeg har arbejdet i Rusland og CIS (tidligere sov-
jetrepublikker) i 15 år. Hver gang jeg besøgte en 
russisk by forsøgte jeg at finde en betragter på de 
lokale loppemarkeder. Jeg har aldrig formået at 
finde én, da russerne ikke anser dem for at være 
samlerværdige. Jeg kontaktede også venner i Rus-
land, bare i tilfælde af at de kunne være til hjælp, 
da jeg følte det pinligt, at jeg som View-Master 
samler, der arbejder i Rusland, ikke havde denne 
perle i min samling. Jeg kom også til den konklu-
sion, at hvis der var en betragter produceret til 
uddannelsesmæssigt formål, måtte der også være 
View-Master klon 3D-hjul produceret i USSR. 
 
Siden da er det lykkedes mig at finde mindre end 
en håndfuld af disse betragtere. Jeg har dog endnu 
ikke set en tilhørende æske, men måske eksisterer 
den – tiden vil vise det. Det er en udfordring at 
finde dem og derefter have venner i Rusland, der 
kan købe dem til mig. Det er også en udfordring 
at få dem ud af Rusland, da man ikke kan stole på 

Fem stk. album med View-Master klon pakker 
produceret imellem 1949 og 1953 for det Sovjeti-

ske Ministerium for Uddannelse. Afhængigt af 
emnerne kan pakkerne indeholde et, to eller tre 

hjul.  

Scene 9 fra disk 2 af 3 (Serie 57). Kvægflok på 
Krims stepper. Alle scener på de Russiske View-
Master klon hjul har brug for betydelig restaure-
ring for at få en ide om de originale farver.  
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20  View-Master 

det russiske postvæsen. Sandsynligvis vil betrag-
terne blive stoppet i tolden, fordi de anser dem for 
at være antikke. De skal tages med af venner og 
bekendte, der rejser ind og ud af Rusland. 
 
For få år siden havde jeg held med at finde mine 
første hjul. De kom i pakker som hæfter. Af-
hængigt af emnet kom de med en, to eller tre 3D-
hjul i hvert hæfte, hvor historien for hvert billede 
bliver fortalt på hjulet. Pakkerne blev udstedt af 
ministeriet for offentlig uddannelse i RSFSR Gla-
vuctechprom, hvilket er de første bogstaver fra 
ordene Glavnaya Uchebnaya Technicheskaya Pro-
myshlenost (Hoveduddannelsesindustrien). Hjule-
ne blev produceret i Moskva af Diophot Fabrik-
ken, Kalyaevskaya Street 40. 
 
Brochurerne blev produceret fra 1949 til 1953. 
Der er ingen pris nævnt, da de blev trykt til sko-
lerne i Sovjetunionen og ikke solgt til offentlighe-
den. Det er måske årsagen til, at få er blevet fun-
det. Hjulene er kun lavet af karton og har ingen 
metalkerne, som de originale View-Master hjul 
har. Emnerne på hjulene er hovedsageligt diorama
-billeder af eventyr og af historiske steder. Bille-

Scene 12 fra disk 2 af 3 (Serie 57). Bag rattet på 
Krims stepper. Ved et lykketræf er dette et af de få 
hjul i rimelig original stand, men ikke med meget 
3D effekt tilbage.  

Billeder: 
Bjarne Lauder 
Wolfgang Sell 

derne er blevet magenta farvet, ligesom de fleste 
MEOPTA-hjul fra Tjekkoslovakiet. De russiske 
hjul har intet nummereringssystem som de ameri-
kanske View-Master hjul. 
 
En af brochurerne indeholder en liste over 21 for-
skellige emner. Men dette er ikke en komplet li-
ste, da mange af de eventyrpakker, som jeg har, 
ikke er nævnt. Det er min formodning, at det sam-
lede antal af udstedte pakker kan være omkring 
40 til 50. 
 
Som eksempler nævnes her 5 titler ud af de 21: 
Dyr i det vilde. 
Artek, en pionerlejr opkaldt efter V.M. Molotov. 
Krim skitser. 
Statens cirkuskunst og unge cirkusartister. 
Den store patriotiske krig i skulptur, maleri og 
kunstværker. 
 
Jeg vil gerne sende en meget stor tak til Ekaterina 
Proskuyakova, Dimitry Prihodko og Maxim Gri-
nin i Rusland. Uden deres store hjælp til at finde, 
købe og skaffe mig hjulene, ville det ikke have 
været muligt for mig at skrive denne artikel.  
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Elfelt-firmaet set gennem elevens øjne 
 

Lennart Weber 

Lærlinge i firmaet Elfelt 
 
Firmaet Elfelt blev under Peter Elfelts ledelse op-
bygget til Danmarks største fotoforretning, og var 
i årtier efter hoffotografens død et vigtigt uddan-
nelsessted. Mange fotografer blev gennem årene 
uddannet her, navnlig i årene hvor virksomheden 
havde adresse i Østergade 24 i København (1905-
1982). 
 
Men eleverne kom ikke sovende til svendebrevet. 
De skulle kæmpe hårdt for at tilegne sig viden og 
erfaring, og firmaet blev ikke anset for at være 
Danmarks førende uddannelsessted. I hvert fald 
ikke hvis man lytter til eleverne. Mange opfattede 
sig som billig arbejdskraft, der kun fik lov til at 
snuse til fotografiets spændende verden når firma-
ets ledelse holdt fri. 

En af de mange fotografer, der blev uddannet hos 
Elfelt, Erik Jensenius, giver os et interessant ind-
blik i hverdagen i det royale firma. Erik Jensenius 
blev uddannet 1962-67, og han siger om elevtiden 
hos Elfelt: ”Det positive var, at vi ikke skulle be-
tale for at få uddannelsen, sådan som det var kuty-
me flere andre steder. Vi fik en elevløn. Men rent 
uddannelsesmæssigt var det et under at vi fik et 
svendebrev. Vi blev først og fremmest brugt som 
billig arbejdskraft. Vi var ”arbejdsdrenge/
arbejdspiger” med næsten fast plads i mørkekam-
meret, eller som dem der skulle bære det tunge 
udstyr og stille op til fotograferinger. Men når fo-
toarbejdet startede, blev vi reduceret til i bedste 
fald ’lampeholdere.” 

Erik Jensenius ved et af de gamle kameraer med 
en god optik.  
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Uretoucheret råprøve 
 
Flere år efter endt uddannelse skrev Erik Jenseni-
us et omfattende notat: ”Uretoucheret råprøve. 
Notater om en elevtid” som absolut er værd at 
læse. Her udbygges elevtiden grundigt. Og her 
kan man bl.a. også læse om de sjove weekender 
hvor de faste fotografer holdt fri og hvor eleverne 
stort set var alene i firmaet.  
 
Det minder om ordsproget ”Når katten er ude, 
spiller musen på bordet”. Eleverne slog sig løs, og 
de fik afprøvet deres evner som fotografer ved at 
fotografere hinanden. I det følgende bringes nogle 
uddrag af det omfattende notat i en lettere redige-
ret form, med tilladelse fra Erik Jensenius: 
 
”Det var da 1960’erne endnu var ganske spæde, at 
jeg trådte ind af døren til de Royale Haller, der i 
daglig tale kaldtes Kgl. Hoffotograf Elfelts Ateli-
er,” skriver Erik Jensenius. 
 

Og videre skriver han: 
”En elegant, men også meget alderstegen elevator 
(den fungerer stadig i 2017) førte raslende og 
skramlende op til tredje etage, hvor man kom ud 
til en reception med stuk, spejle, rokokomøbler 
og en masse billeder af de kongelige.” 
 
”Modsat receptionen lå direktør fru Weiles kon-
tor. Hun var en respekt-, grænsende til frygtind-
gydende personlighed. Bag et par tonede briller, 
lå et blik, der bestemt ikke indbød til, selv den 
allerringeste form for modsigelse. Kontoret delte 
hun med Poul Johansen, der bar titlen 
”afdelingschef”. I det daglige fungerede han som 
firmaets leder og administrator.” 
 
Hr. Petterson 
 
”Hr. Petterson var firmaets absolutte cheffotograf. 
Han rangerede blandt de allerbedste i København. 
Intet blev overladt til tilfældighederne, og det var 

Når eleverne var alene på skansen blev der festet 
og fotograferet. Her er det Birgitte Cochrane og 
Erik Jensenius, der stiller op til ”gangster-
bryllup”.  

Her ses fire af eleverne fra 1960’erne på det 
øverste loftrum hvor der stod tonsvis af glaspla-
denegativer. Ved pigens fødder ses nogle arkiv-
kasser, som eleverne muntrede sig med. Det var 
stereobilleder af mere eller mindre afklædte da-
mer.  
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 23 Elfelt-firmaet set gennem elevens øjne 

yngste elev tjansen med at veje et nærmere angi-
vet gram af på en brevvægt og blande de giftige 
sager op i fem-liters kar, og derefter hælde det på 
flaske, så der var forsyninger til mørkekammeret 
til en uge eller to.” 
 
”Kameraerne, både på atelieret og i firmaets re-
proafdeling, var meget gamle og tunge mahogni-
kameraer med bælg, stor matskive og et sort klæ-
de. Og de fleste af husets kameraer var forsynet 
med en optik, der ikke findes bedre i dag. Der var 
linser på helt op til ti cm i diameter, og med en 
skarptegning, så englene må bryde ud i jubelsang. 
Det var kram.” 
 
Når katten var ude 
 
”Når vi elever arbejdede i ”lysbilledafdelingen”, 
som reproafdelingen hed, var det stort set det ene-
ste sted, vi fik lov til at røre et kamera – i hvert 
fald i arbejdstiden. Og det var et under, at vi over-

også ham, der dagligt inspicerede de billeder, der 
kom ud fra mørkekammeret. Når vi skulle præ-
sentere dagens produktion, stod vi på det nærme-
ste ret, mens vi fik blæst håret tilbage af en række 
sikkert velvalgte tyske eder og forbandelser.” 
 
”Vi var dødsens-ræd for hr. Petterson, men han 
var også en af de få i firmaet, som vi efterhånden 
lærte at elske. Han kunne trylle-binde os med be-
retninger fra Første Verdenskrig, som han selv 
havde deltaget i på tysk side, og han kunne med 
et varmt og drilsk blik udspørge os elever om al-
verdens ting.” 
 
Giftig stads 
 
”Fremkaldervæske blev ikke købt hos Agfa eller 
Ilford. Næ, hos Elfelt blev det blandet fra grun-
den. De ret giftige kemikalier, Metol og Hydroki-
non og flere andre blev indkøbt i store poser hos 
Struers Kemiske Laboratorium. Og så fik den 

Fem elever fotograferet på taget af Elfelts atelier.  Billedet er taget i 1965 i forbindelse med firmaets 
75 års jubilæum. Kvinderne havde hos Danmarks 
Radio lånt fine gamle rober til festen.  
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hovedet klarede os gennem fagskolen, der stillede 
langt større krav til de fotografiske færdigheder, 
end vi med rimelighed havde mulighed for at til-
lære os hos Elfelt. Så alt hvad vi havde brug for at 
lære – udover mærkekammerarbejdet – det måtte 
vi klare i fritiden, og ved at fotografere hinanden, 
venner og bekendte.” 
 
I weekender holdt de faste fotografer normalt fri, 
og så var eleverne stort set alene på skansen. Så 
blev der fotograferet – tit under festlige former - 
og slappet af på husets tag, fortæller Erik Jenseni-
us. En del af billederne til denne artikel stammer 
fra elevernes weekendarbejde. 
 
Det hændte dog, at eleverne blev sendt på arbejde 
i weekenden, og så skulle vi være ”lysholder” når 
der skulle laves store gruppebilleder ved konfir-
mationer, bryllupper og andre store fester. Man 
skulle være sidste års elev, eller helst svend, før 
man ved disse lejligheder blev betroet et kamera, 
for at være ”bordløber”. Som ”bordløber” skulle 
vi rundt ved alle borde og fotografere gæsterne. 
 
”Det er naturligvis ikke alt fra elevtiden, der bør 
males med de mørke farver fra paletten. Der var 
også, sent i læretiden, både spændende og muntre 
oplevelser og opgaver”, siger Erik Jensenius. Når svendene holdt fri i weekender, så var ele-

verne alene på skansen. Her nyder de deres fro-
kost på taget af Østergade 24.  

Ved 75 års jubilæet i 1965 fik eleverne mulighed for at bruge et kamera, og det kom 
der en stribe fine billeder ud af. Bl.a. dette hvor Erik Jensenius fingerer et frieri.  
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Forsberg, der havde butik lige i begyndelsen af 
det meget pænere Bredgade. Han fremkaldte og 
leverede kontaktaftryk, og nogle dage senere end-
nu flere aftryk af det ene og det andet, når bestil-
lingerne var i hus. Ved en særlig lejlighed fik jeg 
en omgang buksevand – muligvis velfortjent, 
hvilket jeg opfattede som en forretningshemme-
lighed, som jeg hverken syntes jeg ville delagtig-
gøre min mor eller min medsammensvorne leve-
randør i. 
 
Nu – godt 60 år senere – er jeg løbet ind i sønnen 
Jørgen Forsberg, og er begyndt at interessere mig 
for hvad det egentligt var for en butik, jeg var 
kunde i. Historien herom er længere end jeg ane-
de og indeholder et stort kapitel om dansk fotohi-
storie, som følger her. 

Prolog 
 
I underskolen byttede jeg en stak lettere brugte 
Anders And blade for et fotografiapparat: Ibis hed 
det, og var ikke stort bedre end de box-apparater, 
jeg ellers gik og rodede med. Dog på et punkt ad-
skilte det sig markant. Det havde en indbygget 
blitz, der brugte små blå pærer og det brugte 120 
film, som gav aftryk i 6 x 6 cm. Bevæbnet med 
det begyndte jeg en karriere som skolens fotograf 
af idrætsstævner, udflugter og især sodavandsbal-
ler. Allerbedst var det, hvis jeg kunne skyde nogle 
af de større elever, der kissimissede i et hjørne – 
eller bare holdt hånd. Efterfølgende solgte jeg af-
tryk i skolegården med en fortjeneste på en krone. 
Med andre ord havde jeg dermed påbegyndt en 
karriere som paparazzi fotograf - længe før dette 
begreb var opfundet. 
 
Hver gang jeg havde skudt en rulle, fes jeg rundt 
om hjørnet fra Nyhavn, hvor jeg boede, til Egil 

Forsberg 
Historien om min ungdoms fotohandler 

 
Andreas Trier Mørch 

Bredgade 4 
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26  Forsberg 

 
Familien Forsberg i to generationer 

Egil Forsberg blev født i 1903 og begyndte i 1917 
som lærling hos Budtz Müller i Bredgade 25 i 
København, hvor han sluttede sin ansættelse som 
prokurist i 1935. Samme år åbnede han butik i 
Bredgade 4 og senere åbnede han også som gros-
sist i Store Strandstræde 9, hvor han handlede fo-
tovarer fra importørerne videre til sine kunder, der 
var fotografer, fotohandlere og institutioner. I 
1972 var tiden definitivt løbet fra grossisterne, 
som kun var et fordyrende mellemled i forhold til 
detailhandelen, så grossistvirksomheden måtte 
lukke. Butikken var derimod sund og den blev 
overtaget af Carl Erik Poulsen, som da var ansat 
hos Hother i Palægade 5. Han og hans søn drev 
butikken frem til lukningen i begyndelse af 
1990’erne. 
 
I virkeligheden var den eneste sammenhæng mel-
lem far og søn Egil og Jørgen, at sidstnævnte i et 
par år efter sin studentereksamen arbejdede i de-
tailforretningen i Bredgade. Herefter i en periode 
hos Kodak i Paris 1955-56, og så i Magasins foto-
afdeling til 1959, indtil han - og konen Lisbeth - 
rejste til USA, hvor de blev frem til 1965. 
 
Hjemvendt startede Jørgen som importør af foto-
grafisk udstyr. På grund af Danmarks størrelse og 
udvikling var det vel et naturligt forløb i mange 
brancher at "sønner følger fædre", - med mindre 
eller større held. Men i dette tilfælde er der tale 
om to helt adskilte forretninger, selv om Jørgens 
inspiration klart må være kommet fra Egil.  
 
Da Jørgen vendte hjem startede han ”Københavns 
Foto Import” KØFI a/s, som han drev indtil 2009 
- i alt 45 år. Gennem gode jobs i Amerika var det 
lykkedes parret at spare en del penge op, så de 
besluttede at starte med et Import/Agentur firma, 
som de mente måtte være fremtiden. 
 

Det første og største problem var naturligvis at 
finde nogle fabrikker i udlandet, som ikke i forve-
jen var repræsenteret i Danmark. På baggrund af 
sit gode kendskab til fotobranchen, var det ikke 
det helt store problem - så der blev skrevet rundt 
til fabrikker i fotobranchen i hele verden.  
 
De fleste agenturer, som blev opnået, var fabriker, 
der producerede halv-professionelt udstyr af god 
kvalitet, men ikke var store nok til selv at åbne 
filial i Danmark. Det var især teknisk udstyr, som 
ikke henvendte sig til den almindelige amatør. 
Køfi`s agenturer var f. eks: Kaiser, Cokin, Metz, 
Cullmann, Hauck, Junghans, Isgus, Glanvill, Ca-
vallo, Cervin, Dacora, Heinrich, Kautex Mar-
guet, Narita, Super sound, Calotherm, Sankor, 
P.I.T., osv.- i alt ca. 30 forskellige mindre special-
fabrikker.  
 
I starten blev firmaet drevet fra familiens række-
hus i Rødovre og efter mange flytninger fra 1995 
fra ejendommen Glerupvej 10 - lige i nærheden. 
Der forblev det indtil 2009, hvor det blev solgt til 
Lars Holfeldt. Gennem alle årene var firmaet vok-
set, og havde da seks ansatte og rimelig indtje-
ning opbygget på viden om varen og god service. 

Egil Forsberg 1923  

Folder til fremkaldte film  
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midten af 1800-tallet, hvor firmaet solgte kemika-
lier og farver. Ad. Goecker eksisterer stadig som 
det eneste af de 12 takket være familien Christi-
ansens flittige og dygtige ledelse gennem mange 
år. 
 
Lad os kigge lidt på Danmark – og hvordan det 
foregik her. Udviklingen gik stærkt – der var jo 
penge at tjene. Strukturen i Danmark gjorde at de 
større fabrikker i udlandet åbnede egne kontorer 
og salgsfunktioner, og de mindre fabrikker solgte 
i Danmark via importører, der havde ansvaret for 
distributionen i Danmark. Fotogrossisterne tog 
sig af distributionen til institutioner og erhvervs-
liv samt de mindre fotohandlere, der igen tog sig 
af levering til den almindelige forbruger – dvs. 
fotograferne og amatørerne. I mange år blev di-
stributionen styret af et system der var baseret på 
”rabatter” dvs. en grossist fik den største rabat. 
En stor fotohandler lidt mindre og en lille foto-
handler lidt mindre endnu. En fotograf lidt min-
dre og en almindelig forbruger ingenting! Sådan 
var der plads til alle. Og det fungerede – hvis el-
lers aftalerne blev overholdt!  
 
Artiklen er forfattet i tæt samarbejde med Jørgen 
Forsberg.  

Her skal blot nævnes Solvej Jensen, Køfi´s blæk-
sprutte, som var med i alle årene, og kendt af 
mange i branchen. 
 
’Lad os’ - Lisbeth og Jørgen Forsberg – ’benytte 
lejligheden til at takke alle kunder og kolleger for 
et dejligt liv i fotobranchen, som vi heldigvis nåe-
de at opleve i de relativ gode - og analoge – ti-
der’. 
 
Importører kontra grossister 
 

Importører og grossister var som sådan ikke mod-
standere, men nærmest led i samme (føde)kæde 
for hele fotobranchen, hvis udvikling selvfølgelig 
krævede et forhandler- og distributionsnet, der 
fungerede. Fotogrossisterne bestod i mange år af 
firmaer - større eller mindre - der alle var med-
lemmer af ”Foto Grossist” foreningen.  De var: 
Ad. Goecker, E. Jul. Hother, P. Andersen Aarhus, 
Budtz Møller Odense, Belgisk Import, Heinrich 
og Poulsen, C.M. Riis Aarhus, Skotner Frederiks-
berg, H. Hansen og Søn, James Polack, Foto-AV 
Engros og Egil Forsberg, og hvor mange oprinde-
ligt var inden for kemikalie og farvehandler bran-
chen. Det er værd særligt at nævne Ad. Goecker, 
som kan føre sin forretningshistorie helt tilbage til 

Lisbeth og Jørgen Forsberg  
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Mobilitet i den fotografiske verden 
Del 1 

 
Hans Elfelt Bonnesen 

Nutidens brugere skænker ikke et kameras vægt 
og størrelse mange tanker. At tage et billede kræ-
ver i 2018 ikke meget mere end at gribe i lommen 
eller tasken efter en iPhone eller en lignende 
smartphone. 
 
Som alle ved, har de fleste moderne smartphones 
nemlig et kamera indbygget, og som tiden er gået, 
bliver disse mere og mere sofistikerede med dob-
beltobjektiver osv. osv. For 162 år siden var den 
fotografiske verden mere kompliceret, især for 
den fotograf der ville ud af atelieret, - ud i natu-
ren.  
 
Verdens første krigsfotograf, englænderen Roger 
Fenton blev udsendt i 1855 af det britiske War 
Office for at dække Krimkrigen. Han måtte med-
bringe hele sit udstyr i en hestetrukket vogn, der 
indeholdt alt, hvad der skulle til for fotografisk at 
dække begivenheden (Fig.1). Det vil sige ikke 
blot kamera, men også alt der skulle til for at fast-
holde optagelsen på en forsølvet kobberplade el-
ler et andet materiale. 
 
Fra smartphonen af i dag og til krigsfotografen i 
1855 står vi med de to mest afvigende former for 
fotografering. Datidens stationære fotografer, da-
guerreotypisterne var på deres tid nøjagtig lige så 
dårligt stillet som Roger Fenton i deres arbejde.  
Det krævede timers forberedelse og særdeles stor 
nøjagtighed for at nå et godt resultat. 

Pladekameraet 
Det virkelig store spring i udviklingen skete ved 
forekomsten af først glasplader (Fig.2) og senere 
film, der i forvejen på en fabrik var belagt med en 
langtidsholdbar emulsion bestående af sølvhalo-
gener; materialer der let kunne forarbejdes, dvs. 
fremkaldes og fikseres.  Disse materialer førte 
igen til en udvikling, hvor de lysfølsomme mate-
rialer kunne opbevares og transporteres i færdig-
ladede kassetter. Mobilitetskravet var blevet lette-
re at efterkomme. Alligevel ser vi billeder af dan-
ske fotografer ude på landevejene med en så stor 
oppakning, at man undrer sig (Fig.3). Lige indtil 
man gør sig klart, at opladede kassetter og plader 
måtte medbringes – ud over selvfølgelig kamera 
og stativ. Netop stativet var afgørende, først og 
fremmest for at stille skarpt, dernæst fordi opta-
gelser i svindende dagslys eller ved interiører 
gjorde bruge af stativ uomgængeligt. 
 
Fra tid til anden ser man på spillefilm, at en foto-
graf fra denne tid i aktion. Filmens instruktør har 
med et snuptag skudt genvej, idet man er vidne 
til, at fotografen – med kamera på stativ – under 

Fig.1 Roger Fentons waggon  

Fig.2 Gevapan plader  
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et sort klæde stiller skarpt, slår klædet til side, 
smiler og tager et billede. Det møjsommelige ar-
bejde med at fjerne matskiven, lukke lukkeren, 
indsætte kassette, fjerne kassettelåg, spænde luk-
kermekanismen for så endelig at foretage ekspo-
neringen springes let og elegant over. På den en-

delige biograffilm ser det enkelt, hurtigt og mor-
somt ud – i virkeligheden stadig et langsommeligt 
forehavende.  
 
I Lennart Weber’s fine bog ”Arven efter Elfelt 2 – 
nu i Stereo” ser vi på side 78 foroven et eksempel 
på, hvordan det hele overhovedet ikke kan lade 
sig gøre. Min for længst afdøde bedstefar står her 
med venstre arm om et træ. I venstre hånd holder 
han et Nellerød kamera og i højre hånd en kop 
kaffe.  Det er ganske enkelt umuligt at forestille 
sig, at han er ved at gøre en optagelse. I en let løf-
tet stemning har han i et muntert øjeblik taget et 
af de fine kameras, åbnet det, og betragter nu bil-
ledet – up-side down – på matskiven (Fig.4). Og 
her ender historien om en optagelse, der aldrig 
blev til noget. Kun et pjanket øjeblik.  

 
Rejsekameraet 
Det næste spring i fotografiens mobilitet blev fo-
retaget da almindelige – læs velhavende – borgere 
anskaffer sig et ”rejsekamera”, som man så slæ-
ber med sig på ferie (Fig.5). 
 
De tunge glasplader erstattes lidt efter lidt med 
mere lysfølsomme planfilm, og som det helt store 
eventyr fremkommer ”filmpack’s”. Her er et antal 
planfilm fra fabrikkerne samlet i en pakke, hvor 
hver enkelt planfilm ved et snedigt system skifter 
plads, når man trækker i et påmonteret karton-
stykke (Fig.6). Det fritager stadig ikke fotografen Fig.3 Hermann Krone på vandring, 1853  

Fig.4 Peter Elfelt “fotograferer”. 

Mobilitet i den fotografiske verden 
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for at stille skarpt på en matskive, fjerne den, ind-
sætte ”filmpack’en”, lukke lukkeren, fjerne kas-
settelåget, eksponere -- og efter eksponeringen 
sætte kassettelåget på plads igen. Er man sikker 
på motivets skarphed, kan man foretage endnu en 

eksponering ved blot at betjene vekselstykket, og 
eventuelt ændre belysningstid på optagelse num-
mer to. 
 
Kameras til mindre filmformater leveredes ofte 
med objektiver, hvor skarphedsdybden er stor. 
Udviklingen medfører nu, at man på kameraets 
bundbrædt har anbragt lille afstandsskala, medens 
en pil på objektivbrædtet gør det muligt at foreta-
ge en nogenlunde skarphedsindstilling, især ved 
optagelser på større afstand. Denne løsning bru-
ges langt op i tiden, og findes fremover på mange 
af de konventionelle klapkameras, der siden duk-
ker op.  
 
Film i ruller 
Det næste store spring ind i mobilitetens verden 
kommer med rullefilmen. Da fotografiske film 
fremstilles på gydemaskiner i lange længder og 
bredder på ca. 1-1,50 meter er det naturligvis nær-
liggende, at bruge filmen skåret op i smalle strim-
ler og i passende lange længder, men nu rullet op 
på en træspole (Fig.7). 

Fig.5 Globus rejsekamera © Kjeld Jensen  

Det var her den allestedsnærværende Mr. George 
Eastman gjorde sit til at udbrede fotografien, idet 
han allerede i sommeren 1885 udarbejdede sit før-
ste rullefilmskamera ”The Eastman Detective Ca-
mera”. George Eastman og hans konstruktør F.M. 
Cossitt fik patent på det i 1886 og viste det på St. 
Louis Photographic Convention i juni 1886. Det 
tog alligevel to år før man var parat til at gå på 
markedet, og trods kameraets geniale men yderst 
upålidelige tragt-lukker lykkes det kun at sælge 
40 kameraer af de 90 man producerede. Det bliver 
en streg i regningen, som Mr. Eastman tager ved 
lære af. Fig.6 Gevaert filmpack  

Fig.7 Merkur rullefilm  

Mobilitet i den fotografiske verden 
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Næste år, 1887, tager han revanche med introduk-
tionen af ”The Kodak Camera”, der med sine run-
de billeder, og fabriks-installeret film rydder mar-
kedet, hvor der afsættes 5.000 stk. (Fig.8). 
 
Så stor er succesen, at han inden 1897 har solgt - 
tæt ved 50.000 kameraer. 
 
Hermed er æraen for rullefilmskameraer – herun-
der de legendariske Brownie kameraer – indledt, 
og ruller det nu bare fremad. Ifølge optegnelser 
bliver det til 511 forskellige kameratyper heraf 
alene 35 Brownie typer, alene fra Kodak. Fotogra-
fien er endelig ved at blive mobil. 

 

Forøget mobilitet 
Lad os ganske kort se nærmere på det at fotogra-
fere, og hvordan det forholder sig med mobilite-
ten. Der er ingen tvivl om, at Eastman gjorde sig 
store anstrengelser for at udbrede fotografien til 
menigmand. Hvor alvorligt han gik til værks, for-
står man, når man hører, at George Eastman fejre-
de Kodaks 50 års jubilæum ved at fra 1. maj 1930 
til 31. maj at forære ethvert barn der fyldte 12 år i 
1930, en Gave-Brownie samt en film. Det blev til 
550.000 kameras, en donation som for alvor – 
midt under den dybeste depression – glædede 
mange børn og deres forældre. Donationen place-
rede for alvor Kodak i alle amerikaneres hjerter 
(Fig.9). En kærlighed der først forsvandt, da Ko-
dak måtte bøje nakken for den digitale fotografi, 
og for nylig erklære sig konkurs. 
 
Brownie kameraet var – hvor højt elsket det end 
var blandt menige amerikanere – trods alt ikke 
synderligt egnet til den mobile verden. Kameraet 
var og blev et skrummel af en boks, som man en-
ten måtte bære i hånden eller stuve bort i en rum-
melig taske. 
 
Med rullefilmen havde den mobile fotografi gjort 
en spændende entre; men den kompakte kon-
struktion var målet, og Kodak så videre frem. 
Man havde øjnene stift rettet mod det såkaldte 
Folding Pocket Kodak Camera, der så dagens lys 
i 1897. Med de nye mindre film kaldet 105, og 
med et negativ format på 5,6 x 8,2 cm banede dis-
se kameras vej for den helt almindelige foto-
mobilitet. Alverdens kameraproducenter kastede 
sig over klapkameraer, som i mere end et halvt 
århundrede blev svaret på den mobile fotografi. 
Min søster, der blev konfirmeret i 1949, fik som 
sin mest værdsatte gave et klapkamera som gave. 
 
 
Med på spadseretur  
I en smuk flad lædertaske og med sin rem, kunne 
kameraet nu pludselig tages over skulderen. 
 
På få øjeblikke var kameraet klar til optagelse og 
med sit røde vindue på bagsiden, kunne man med 
sikkerhed rulle filmen frem netop så langt, at en 
ny optagelse kunne foretages. At dette kunne ud-
føres med virkelig sikkerhed skyldtes ikke East-
man, men en vis Mr. Turner havde fået ideen med 
mellemlægs-papiret kaldet ”flex” på hvis bagside 
de trykte tal kom frem i den røde rude. Ideen var 
så indlysende god, at Eastman måtte købe firmaet 
som ejede patentet.  

Fig.8 The Kodak Camera  

Fig.9 Fiftieth Anniversary Kodak Camera  

Mobilitet i den fotografiske verden 
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32  Mobilitet i den fotografiske verden 

 
Alligevel skulle det vise sig, at der var andre, og 
måske mere interessante løsninger på den mobile 
fotografi. Den fotografiske verden måtte dog hol-
de vejret endnu i nogle år. Mærkeligt nok var det 
egentlig et spildprodukt fra kinematografien, der 
jo arbejdede med 35 mm optage- og projektions-
materialer, der ændrede den fotografiske verden 
totalt. 
 
Fortsættes i Objektiv nr. 154 

 

Litteratur og billeder 
Jim & Joan McKeown: ”Collectors Guide to Ko-
dak Camaras” 
”The Life and Inventions of Edison”, a series of 
124 articles by A. & W.K.L. Dickson 
Cassier’s Magazine 3 (nov. 1892 p.3 et seg.) 
Wikipedia: Polaroid Corporation 
Wikipedia: Eastman Kodak 
Vier decennia beeldoverdraacht door Diffusie; 
Sterckshof, Museum, Deurne, Antwerpen.  

Emil Wünsches fabriksbygning fra 1897, senere en del af Ica AG, Zeiss Ikon AG og sidst VEB Pentacon, i 
dag et moderne uddannelsescentrum. De gamle medarbejderhuse ved siden af står den dag i dag.  
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Emil Wünsche Reika 
 
Det allerførst viste kamera Reicka blev engang 
fremstillet dér, hvor jeg selv i 1953 gjorde min 
entré i fotoindustrien, nemlig Zeiss Ikons Werk 
Reick i Emil Wünsches tidligere kamerafabrik fra 
1897. 
 
Der er tale om et rullefilmskamera i format 8 x 
10,5 cm, som der også kan sættes glasplader i. 
Den simple automatlukker opviser tiderne 1/100, 
1/75, 1/50 og 1/25 sek. samt B og T. Objektivet er 
et Wünsche Periskop-Aplanat uden angiven lys-
styrke og brændvidde. Kun tre blændestørrelser 
kan indstilles: 12, 24 og 34. Objektivfronten med 
påmonteret brillantsøger og libelle er til at forsky-
de både vertikalt og horisontalt. 
 
For at kompensere for fokus-differencen ved brug 
af enten rullefilm eller glasplade, kan afstands-
skalaen anbringes i to respektive stillinger, F for 
film og P for plade. 

Nogle hundrede år gamle klenodier 
 

Klaus-Eckard Riess  

Reicka logo, som viser den af Wünsche opfundne 
U-formede holder til objektivfronten. Dette kame-
ra er dog ikke udstyret med sådan en holder.  

På den tid, da de fire nedenfor beskrevne historiske kameraer blev fremstillet, sad Sach-
sens populære konge Friedrich August III. endnu på sin trone i Dresden. 
Det får mig til at betragte Reicka, Lloyd, Trix og Icarette som oldeforældre til de senere 
generationer af Zeiss Ikon kameraer, der optager hylderne i min photographica-vitrine. 
Takket være min baggrund føler jeg for dem en vis samhørighed og familiær veneration. 

Emil Wünsche Reicka, fremstillet 1908.  
Af hensyn til fokus-differencen mellem film og 
plade kan afstandsskalaen forskydes mellem to 
indstillinger. 
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Richard Hüttig & Sohn Lloyd 
 
Det andet kamera hedder Lloyd og er blevet til 
hos Richard Hüttig & Sohn på Schandauer Straβe 
76 i Dresden Striesen. Firmaet blev grundlagt i 
Berlin i 1862 og udviklede sig efter århundred-
skiftet til Europas største kamerafabrik. 
Også Lloyd er et rullefilmskamera i format 8 x 
10,5 cm og med mulighed for brug af glasplader. 
Automatlukkeren er Hüttigs egen med de pneu-
matisk regulerede tider 1/100, 1/50, 1/25, 1/5, ½ 
og 1 sek. samt B og T. På objektivet står Hüttig A.
-G. Extra-Rapid-Aplanat ”Helios” 1:8 F=130mm 
No.114957. Blændeskalaen går fra 8 til 45. Ob-
jektivfronten kan forskydes vertikalt og horison-
talt og er udstyret med brillantsøger og libelle. 
Et lille rouletteret hjul i siden af bundpladen tje-
ner til indstillingen af afstanden, som aflæses på 
en dobbelt skala, alt efter om man tager billeder 
på rullefilm eller på glasplade. 

Hüttig Lloyd, fremstillet efter 1904. 

Kameraets front med den pneumatiske automat-
lukker og den dobbelte afstandsskala på bundpla-
den. 

Navneplade med pentagrammet som 
Hüttigs logo, også kaldet drudefod.  

Hüttigs fabriksbygning, bemærk at der også er 
blevet rejst beboelseshuse til firmaets ansatte.  

Nogle hundrede år gamle klenodier 
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Dr. Rudolf Krügener Trix 
 
Det tredje mere end hundredårige klenodie er et 
Trix fra Dr. Rudolf Krügeners Kamerafabrik i 
Frankfurt am Main.  
Der er udelukkende tale om et pladekamera i for-
mat 9 x 12 cm. Derfor kan kameraet også nøjes 
med kun én afstandsskala. Afstanden indstilles 
ved at flytte objektivfronten enten ifølge skalaen 
eller efter skarpheden på matskiven. På uendeligt 
bliver fronten låst, men kan frigøres ved tryk på 
en bladfjeder. Billedudsnittet vælges enten ved 
blik på matskiven eller ved hjælp af brillantsøge-
ren. 
Til opretning af styrtende linjer kan objektivet 
flyttes vertikalt, hvorimod en horisontal forskyd-
ning ikke er mulig. 
Lukkeren er et Krügener Delta med pneumatisk 
regulerede tider fra 1 til 1/100 sek. samt B og Z. 
Udløseren er ligeledes pneumatisk. Objektivet har 
ingen betegnelse for brændvidde og lysstyrke, 
dog er der angivet blændestørrelserne 6, 12, 24, 
48 og 90. 

Krügener Trix, fremstillet efter 1906.  

Kameraets front med den pneumatiske 
Delta lukker.  

Indstillingshjulet på Krügener Delta lukkeren.  

Nogle hundrede år gamle klenodier 
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Ica AG Icarette 
 
Fjerde gamle klenodie er rullefilmskameraet Ica-
rette i format 6 x 6 cm, som Ica AG i Dresden har 
fremstillet i 1918. Det sidste fremgår af serienum-
meret på objektivet, et Zeiss-Icar 1:6,3 f=75cm. 
Automatlukkeren med tiderne 1/25, 1/50, 1/100 
sek. samt B og Z svarer til en Derval lukker fra 
Alfred Gauthier. Afstandsindstillingen foregår 
med en knap langs en radial skala ved siden af 
frontskinnen. Kameraet er udstyret med både 
rammesøger og brillantsøger. Det skal lige med, 
at det er blevet solgt af varehuset Illum i Køben-
havn. 
 
Kamerafabrikkerne Emil Wünsche, Richard 
Hüttig og Dr. Rudolf Krügener fusionerede under 
Carl Zeiss Jenas ledelse i 1909 og kom til at dan-
ne Ica A.-G. i Dresden.  
 
Efter at C.P. Goerz, Heinrich Ernemann og Cont-
essa-Nettel sluttede sig til i 1926, blev firmaet til 
Zeiss Ikon AG.  
 
Det findes der en mængde litteratur om.  

Icaretten er blevet rakt over disken 
hos Illum.  

Lommekameraet Icarette fremstillet af Ica AG i 
1918.  

Kameraets front som tydelig viser den radiale 
afstandsindstilling.  

Icarette annonceret som de tyske og 
østrisk-ungarske frontsoldaters fore-
trukne lommekamera under Første 
Verdenskrig.  

Nogle hundrede år gamle klenodier 
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Torsdag 9. november 2017 
Af Lennart Weber 
 
Fra fotografiets barndom 
Billedgruppen blev denne aften underholdt på 
bedste vis af Ann Vibeke Knudsen, der holdt et 
lærerigt og interessant foredrag om fotografiets 
barndom. Hun havde kaldt det for ”Fra Daguerre 
til albumin”. Og vi kom langt omkring og fik en 
grundig indføring i de mange spændende proces-
ser der blev anvendt til fremstilling af fotografier i 
tiden før papirbilledet for alvor slog igennem. 
 
Ann Vibeke Knudsen viste et utal af interessante 
eksempler på danske og udenlandske fotografier 
fra den tid. Både tidlige kalotypier og et interes-
sant og velkomponeret vitrotypi fra Bornholm, 
som ejes af Det Kgl. Bibliotek. 
 
Vi fik en spændende gennemgang af en række 
processer på metal, de tidligere saltpapirbilleder, 
billeder på voksdug og meget andet. Og Ann Vi-
beke Knudsen har lagt hele foredraget med de 
mange PowerPoint plancher på hjemmesiden 
http://www.fotohistorie.com/fra-daguerre-til-
albumin.html hvor vi alle kan genfinde de mange 
detaljer fra foredraget. 
 
Spørgelysten var stor, og det vidnede om stor inte-
resse for foredraget, der igen blev overværet af et 
fint besøgstal. Vi var 19 fotointeresserede til mø-
det. 
 
 

Torsdag 22. februar 2018 
Af Jan Rasmussen 
 
Elfelts arv rører på sig 
Til billedgruppens første møde i det nye år, var 20 
medlemmer mødt op for at høre aftenens foredrag 
af Lennart Weber. 
 
Lennart indledte med at fortælle at Elfelt er gået 
ham i blodet, - at det er blevet et livslangt projekt. 

Lennart har nu udgivet to store og flotte bøger om 
Elfelt og hans fotografforretning, men først nu 
begynder historien. 

Billedgruppen 
 

Gerhard Ryding 

Mødereferater 

Leif Germann og Lennart Weber. 
Lysbilledfremføringsrammens funktion undersø-
ges. Pas på fingrene!  
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Kommende møder 

Torsdag 19. april 
 
Fotografen Emilie Langkjær, v/Andreas Trier 
Mørch 
Foredraget er flyttet fra den 22. marts. Se for-
håndsomtalen i Objektiv nr. 152. 
 
 

Mødedatoer for efteråret: 
27.9. og 25.10. 

 
Da den første bog udkom, viste det sig, at det ind-
lagte panoramafotografi kun udgjorde 40% af det 
oprindelige 360O fotografi, hvorefter manglende 
negativplader blev fundet frem på Det Kongelige 
Bibliotek. 
 
Efter den anden bog har Lennart fundet nye 
ukendte privatfotografier af Elfelt udenfor arki-
verne. 
 
Det stadige samarbejde med Det Kongelige Bibli-
otek, betyder at overblikket og forståelsen af om-
fanget af bibliotekets store Elfelt-arkiv vokser. 
Historien fortsætter og vi venter spændt. 
 
Et nyt projekt, Lennart har kastet sig over, er 
”Nellerødmanden” (Jens Poul Andersen). J. P. An-
dersen lavede kameraer til Elfelt. Men han lavede 
også mange andre ting oftest i træ som hovedbe-
standdel. Sammen med Museum Nordsjælland er 
Lennart gået i magasinerne for at finde genstande 
fremstillet af ”Nellerødmanden”. Også beretnin-

ger om personen J. P. Andersen indsamler Len-
nart. 
 
Efter en kort ”siden sidst” runde, sluttede aftenen 
med salg af diverse fotografier.  

Billedgruppen 

Björk. © Søren Solkær. 
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Bog- & Udstillingsomtale 

  
Svend Erik JeppesenSvend Erik Jeppesen 

Dansk stjernefotograf udstiller på Det Natio-
nalhistoriske Museum 
 
Den danske fotograf Søren Solkær har arbejdet 
professionelt med portrætfotografiet i mere end to 
årtier. Hans arbejde med kameraet har givet ham 
international anerkendelse for nærmest ikoniske 
fotografier og portrætter af nogle af verdens aller-
største personligheder inden for især musikkens 
verden. 
 
Udstillingen på Det Nationalhistoriske Museum 
på Frederiksborg Slot er en omfattende retrospek-
tiv udstilling med flere end 200 af Søren Solkærs 
portrætter fra de seneste to årtier. 
 
Udstillingen viser også to helt nye portrætter af 
EU's konkurrencekommissær Margrethe Vestager 
og arkitekt Bjarke Ingels. 
 
Søren Solkærs fotografier kan opleves i Prin-
sessefløjen på Det Nationalhistoriske Museum, 
Frederiksborg Slot i Hillerød til 15. april 2018. 

Fotografier fra Danmarks befrielse udstilles på 
Frederiksborg Slot 
 
Den amerikanske fotograf Lee Miller arbejdede i 
1930´erne som modefotograf for Vogue i Paris. 
Under Anden Verdenskrig var hun korrespondent 
for blandt andet LIFE. Efter D-dag fulgte hun de 
allierede troppers erobring af det europæiske kon-
tinent. 
 
Udstillingen viser de fotos, som Lee Miller optog, 
da hun i slutningen af maj 1945 kom til Danmark. 
Her dokumenterede hun glæden i det befriede 
Danmark, bl.a. flygtninges rørende hjemkomst fra 
Sverige, britiske soldaters møde med københav-
nerne og besøg på Amalienborg hos Kronprins 
Frederik’s (Senere Kong Frederik IX) familie. 
 
Udstillingen ”Fotograf Lee Miller: Danmarks 
befrielse, maj 1945” kan opleves på det Natio-
nalhistoriske Museum, Frederiksborg Slot i 
Hillerød fra 9. marts til 24. juni 2018. 

British sailors in Copenhagen Harbour, round 
the Little Mermaid statue. © Lee Miller Archives. 

Tom Smitch, British paratrooper and former pro-
fessional cartoonist gets 'autographitis', Copen-
hagen, Denmark, 1945. © Lee Miller Archives. 
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Medlemsorientering 
 

Møder, foreningsmeddelelser og nyheder 
 

Svend Erik Jeppesen 

Landsmøde og generalforsamling 

Lørdag den 14. april 2018 

Forsamlingshuset Østergade 33, 5500 Middelfart 

Program: 
 

10.00 Loppemarked opstilles og udstillerne 
 hænger deres værker op. 
10.30 Formanden byder velkommen. 
12.00 Frokost 
13.00 Generalforsamling. 
 Herefter anvisningssalg. 
 Afslutning, hvor alle deltager i 
 oprydningen. 

 
 Dagsorden for generalforsamlingen: 

 
 1. Valg af dirigent. 
 2. Formandens beretning. 
  Herunder beretning fra 
  redaktionsgruppen. 
 3. Det reviderede regnskab fremlægges. 
 4. Afstemning om indkomne forslag. 
 5. Valg til bestyrelse. 
  På valg er: 
  Jesper Bruus Pedersen, Leif Johansen, 
  Andreas Trier Mørch og 
  Tune Laug. 
  Alle fire modtager genvalg. 
 6. Valg af 2 revisorer. 
  På valg er: 
  Willy Thomsen og 
  Lars Schönberg-Hemme 
 7. Fastsættelse af kontingent. 
 8. Eventuelt. 
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Forslag til vedtægtsændringer 
 
Bestyrelsen foreslår følgende vedtægtsændringer 
til generalforsamlingen den 14. april 2018: 
 
Ny § 4a: 
Nuværende: 
§ 4a: Selskabet tegnes af den samlede bestyrelse. 
 
Forslag: 
§ 4a: Selskabet tegnes af formanden og mindst 3 
bestyrelsesmedlemmer. 
 
 
Ny opløsningsparagraf: 
Nuværende: 
§ 10: Ved selskabets opløsning, tilfalder eventuel 
formue Danmarks Fotomuseum i Herning. 
 
Forslag: 
§ 10: "Foreningens opløsning 
 
Foreningens opløsning, kræver, at 3/4 af de re-
præsenterede medlemmer stemmer herfor på en 
til formålet indkaldt generalforsamling. Kan der 
ikke opnås 3/4 flertal, kan bestyrelsen indkalde til 
ny generalforsamling, der tidligst kan afholdes 5 
uger efter. 

Torsdag 16. november 
Af Tune Laug 
 
Kameraets og fotografiets fremtid 
Fotografiet har det rigtig godt – kameraet/hele 
fotokæden: fotografer, aviser mm. har det skidt. 
Nogenlunde så kort og kontant indledte fotograf 
Vagn-Ebbe Kier sit foredrag. Og det var også 
hans hensigt – at trække linjerne lidt skarpt op. 
Med den digitale tidsalder og muligheden for at 

Mødereferater 

 

Der skal i indkaldelsen redegøres for forslaget. 
På den nye generalforsamling kan foreningens 
opløsning vedtages af et flertal af de repræsente-
redes stemmer. 
 
Foreningens eventuelle nettoformue skal efter 
opløsning udloddes til almennyttige formål, der 
ligger i naturlig forlængelse af foreningens for-
mål, men som besluttes på den opløsende gene-
ralforsamling."  

Medlemsorientering 

Mads Mikkelsen. © Søren Solkær. 
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Lørdag 9. december 
Af Tune Laug 
 
Julemøde, - loppemarked og juleanvisningssalg 
Julemødet med loppemarked og anvisningssalg er 
traditionen tro meget velbesøgt; ligeså dette jule-
møde hvor mange mødte op i god tid, så der både 
var mulighed for en god handel og tid til at drøfte 
alle mulige hjørner af fotografien med hinanden. 
Kl. 12 blev vi alle budt velkommen af vores for-
mand Svenn Hugo, som erklærede loppemarkedet 
for åbent og gennemgik dagens program. Kl. 14 
gik vi i gang med anvisningssalget, som bestod af 
et fint mix af ”isenkram” og billedsiden, i alt 96 
numre. I forhold til de sidste årtiers overgang til 
digitalt fotoudstyr må man sige at vi, også med 
dette anvisningssalg fik mulighed for at erhverve 
flotte julegaver til en yderst rimelig pris. Et enkelt 
eksempel: I 1980’erne købte jeg et brugt Rollei A 
110 i gaveæske med blitz og læderetui, i flot 
stand, hos Fagfoto på Frederiksberg Alle for godt 
2.000 kr. Det var med lidt vemod jeg nu kunne 
konstatere, at et så fint lille stykke mekanik nu 
blev solgt for 80 kr. 
 
På billedsiden blev der bl.a. solgt en række Elfelt 
stereobilleder (stykpris ca. 10 – 20 kr. for de fle-
ste). 
 
Et spændende daguerreotypi med et stort fint fo-
tografstempel på bagsiden, og hvor et par var ta-
get formodentlig foran et landskabstæppe, gik for 
440 kr. Det vil være spændende, hvis vi kan få 
mere at vide om det her i Objektiv. Tak til alle 
medvirkende for et flot og hyggeligt julemøde, og 
på gensyn i det nye år.  

opbevare fotografier bl.a. i ”skyen” – iCloud foto-
bibliotek – har vi flere billeder i verden end no-
gensinde, og adgangen til / interessen for billeder 
ser også ud til at være steget kraftigt gennem de 
sidste 30 år. Med overgangen til digitale kamera-
er, og specielt mobiltelefonen, er det blevet meget 
lettere for alle at tage gode billeder. Som et kurio-
sum viste Vagn-Ebbe et billede af Daguerres sam-
lede fotoudstyr fra ca. 1839 ved siden af verdens 
første digitale kamera fra Kodak fra 1975. Udsty-
ret fyldte nogenlunde lige meget, og begge kame-
raer var ca. 23 sekunder om at tage et billede! 
Vagn-Ebbe gennemgik, hvordan det siden 1975 er 
gået rigtig stærkt med udviklingen af digitale ka-
meraer, og mobiltelefonerne. I 1997 kom den før-
ste mobiltelefon med kamera, og efterhånden er 
kameradelen så udviklet, at vi kan tale om et ka-
mera med telefon. Og det kan mærkes på kamera-
salget. I løbet af de sidste 5 år er salget af spejlre-
flekskameraer dalet med 90 %. Og Vagn-Ebbe 
spår, at de små digitale kameraer til almindelige 
forbrugere vil forsvinde til fordel for mobiltelefo-
nen. I DFS må vi så trøste os med, at nogle, også 
blandt de unge, stadig er vilde med analog foto-
grafering (og så har vi jo heldigvis altid mobilte-
lefonen indenfor rækkevidde hvis …) 
 
Vagn-Ebbe gav os med aftenens inspirerende fo-
redrag stof til eftertanke, og flere kom med kom-
mentarer og spørgsmål, bl.a. om hvor sikre vi kan 
være på opbevaringen af fotos i ”skyen”. Aftenen 
sluttede som vanligt med ”skrotsalg”.   
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Lørdag 3. februar Middelfart 
Af Leif Johansen 
 

Mødet forløb ganske traditionelt. Fremmødet lå 
på 25 medlemmer – en lille flok, men utrolig 
hyggeligt og muntert. Vi savnede Bjarnes godte-
bod, men så blev samtalen blot endnu mere intens 
ved de andre borde.  
 
Klaus-Eckard Riess havde bygget en miniudstil-
ling op om Carl Zeiss Jenas kamera Werra og 
ikke mindst om de helt specielle politiske forhold 
i DDR omkring egnsudviklingsprojektet "Werra". 
Klaus fortalte om denne historie i et lille foredrag 
op til frokosten. 

Torsdag 18. januar 
Af Tune Laug 
 
Nikon 100 år 1917 – 2017 
Klaus-Eckard Riess gav os med entusiasme og 
stor indsigt et fornemt foredrag om Nikons hund-
redårige historie; og halvdelen af tiden, de sidste 
50 år, kunne Klaus supplere med sine egne ople-
velser i arbejdet for Nikon, bl.a. som servicechef i 
koncernens danske agentur. 
 
Klaus redegjorde for, hvordan udbruddet af 1. 
Verdenskrig umuliggjorde de hidtidige leverancer 
af bl.a. optisk udstyr fra Europa til militært brug i 
Japan. En svækkelse som det kejserlige imperiali-
stiske Japan absolut måtte gøre noget ved inden-
for rigets grænser. Det skete ved dannelsen af 
Nippon Kogaku K.K. i 1917, med den kejserlige 
japanske marine som hovedsponsor. Indsatsen 
blev yderligere forstærket ved, at man åremålsan-
satte 8 tyske specialister efter verdenskrigens af-
slutning. Hermed var grunden lagt til en storstilet 
industrisucces indenfor bl.a. optik, kikkerter, mi-
kroskoper, kameraer og militærudstyr, f.eks. me-
terstore afstandsmålere. 
 
Interessant er det, at Nikon har leveret objektiver 
til Canon, inden de selv for alvor fik gang i kame-
raproduktionen. Alt dette og meget mere har 
Klaus redegjort for i sin artikel ”Nikon – 100 år” i 
Objektiv nr. 152, december 2017. 
 
Aftenen sluttede med et mindre skrotsalg.  

 

Det menneskelige bag teknikken 
Efter den traditionelle gode frokost holdt fotograf 
Vagn-Ebbe Kier et inspirerende causeri omkring 
fotografiet fra Christian 8. og Daguerre frem til 
Vagn-Ebbe Kiers eget liv. Det var en fortælling 
om fotografens arbejde og om kameraer og tek-
nik, men alt sammen i det gode billedes tjeneste. 
Der blev både stillet skarpt og uskarpt på motivet. 
Vi fik en forståelse for, hvorfor kostbart tysk 
Leitz-udstyr kan være redskabet til det bedste 
billede for fotografen og hans kunde. 
 
Teknikken kan klare meget, ja selv en acceptabel 
lyssætning, men stadig er det personen og dennes 
valg og kunnen, der bag ved alt det tekniske ska-
ber det endelige billede. En dejlig fortælling, der 
engageret viste os, hvorfor fotografiet kan blive 
kunst på sine egne betingelser. 
 
Stort bifald til Vagn-Ebbe Kier. 
 
Efterfølgende var der et ikke stort, men gemytligt 
skrotsalg. Der er vist blevet ryddet grundigt op 
nogle steder, medens andre har får øget rodet. Det 
er med skrotsalg som med rengøring – vi flytter 
nullermændene.  

Vagn-Ebbe Kier i Middelfart 

Medlemsorientering 
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Torsdag 15. februar 
Svend Erik Jeppesen 
 
View-Master 
Bjarne Lauder, der er en af Danmarks største ken-
dere og samlere af de runde View-Master hjul og 
de tilhørende betragtere, øsede denne aften af sin 
særdeles omfattende viden om alt, hvad der har 
med View-Master at gøre. 
 
Bjarne fortalte historien om, hvordan det hele 
startede i USA. Ideen til View-Master kom fra 
den tyske emigrant Willian B. Gruber, der tilfæl-
digt mødte Edwin Mayer, direktøren for Sawyers 
Photographic Services, og forelagde ideen for 
ham. Da Sawyers manglede fornyelse af sine no-
get traditionelle produkter, blev der hurtigt etable-
ret et partnerskab mellem de to – og så kørte det 
ellers derudaf. – bl. a. takket være den superskar-
pe Kodachrome farvefilm, som var blevet intro-
duceret på markedet få år tidligere. Den første 
fabrik, i Oregon, startede produktionen allerede i 
1939 og systemet blev præsenteret for offentlig-
heden på World Trade Fair i New York senere i 
1939. Virksomheden voksede år for år med nye 
fabrikker i Belgien, Australien, Frankrig og endog 
i Indien. Salget toppede i slutningen af 1960’erne. 
Herefter gik det ned af bakke, - View-Master mi-
stede sit oprindelige formål og udviklede sig 
gradvist til legetøj. 
 
Bjarne fortalte om de forskellige typer af View-
Master hjul lige fra de første ”Gold Label” hjul, 
nummerkoder og rækkefølge for single hjulene. 
Også de ikke-originale hjul blev behørigt omtalt, 
hvor Meopta i Tjekkoslovakiet var storleverandør 
af disse, - godt beskyttet bag jerntæppet. Også 
hele rækken af View-Master betragtere, kameraer 
og projektorer blev gennemgået og beskrevet. 
 
Blandt de mere kuriøse billedhjul som blev frem-
stillet af Sawyers, berettede Bjarne Lauder om en 
kæmpe ordre fra det amerikanske forsvar på hjul 
til oplæring i artillery spotting og aircraft identi-
fication under 2. Verdenskrig. Det var ikke dog 
helt nemt at gennemføre denne ordre, da det var 
kendt at Gruber havde en fortid som tæt knyttet til 
nazipartiet i Tyskland og hans umiddelbare delta-
gelse derfor var uacceptabel. Oprettelse af et sup-
plerende firma løste problemet.  En anden interes-
sant produktion var udarbejdelsen af 
”Stereoscopic Atlas of Human Anatomy”, der 
blev udarbejdet i årene 1952 – 1962, og omfatte-
de 23 bind med i alt 221 View-Master hjul.   

 

Og som kuriosum er der ”den hellige gral”, hjul 
nr. ”1305”. Dette hjul indeholder optagelser fra 
Præsidents Kennedys besøg i Irland juni 1963, og 
kom ud på markedet to dage før Kennedy blev 
myrdet, hvorefter hjulet straks blev trukket tilba-
ge fra salg. Måske det mest sjældne View-Master 
hjul overhovedet, der i dag handles til 3 – 4.000 
$. 
 
Et meget interessant og inspirerende foredrag, 
som forsamlingen kvitterede for med stor ap-
plaus.  
 
Gretchen Jane Gruber: “View-Master”, The Bio-
graphy of William B. Gruber. 
Harry zur Kleinsmiede: “View-Master Reels and 
Packets”, A Collector’s Guide. 
Volume 1: World Travel 
Volume 2: USA and Canada 
Volume 3: Showtime and Education 
Supplement to the Three Volumes 
Index to the Four Volumes 
Brad & Julie Welsch: “Collectable View-Master”, 
An Illustrated Reference and Value Guide. 
Keith Clatworthy: “The Collectable Stereo View-
ers Guide”. 
John Waldsmith: “Stereo Views”, An Illustrated 
History & Price Guide.  

Bjarne Lauder. 
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OBJEKTIV 

har internationale forbindelser 

 
Af Klaus-Eckard Riess 
 
Gérard Bandalier, præsident af den franske Club 
Niépce Lumière og redaktør af dennes tidskrift 
Res Photographica, sætter stor pris på de efter-
hånden ca. 40 artikler fra OBJEKTIV, som Fran-
çois Marchetti har oversat. Det er især Klaus´ ar-
tikler og François´ udsøgte sprogbehandling, som 
værdsættes af de kultiverede franskmænd. 
 
Også Rudi Hillebrands populære tidsskrift Photo-
Deal  har i løbet af 2017 og tidligere bragt flere 
artikler fra OBJEKTIV, som Klaus enten selv har 
skrevet eller har oversat. 
 
Ligeledes har det tyske Photographica Cabinett 
megen glæde af forbindelsen til Dansk Fotohisto-
risk Selskab. Til  tidsskiftets nr.71 af december 
2017 har Peter Kemper forfattet en udførlig arti-
kel om stereofotografi, hvortil Peter Randløv har 
stillet adskillige billeder af JPA kameraer til rå-
dighed. I samme udgave kan tyskerne læse en ar-
tikel af Klaus om Jens Poul Andersen og studere 
de mange billeder, som dokumenter Nellerødman-
dens håndværksmæssige kunnen. 
 
Vi bytter også tidsskrift med det fine tyske PHO-
TO ANTIQUARIA, som bliver udgivet af Club 
Daguerre. 

Medlemsorientering 
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Dødsfald 
 
Vort mangeårige aktive medlem af fotohistorisk 
selskab, Ole Mortensen, sov stille ind 6. januar 
2018 i en alder af knap 87 år. 
 
Ole var en engageret og ivrig samler af ældre ka-
meraer af bl.a. mærket AGFA.   
 
Æret være hans minde. 

Vedrørende kommissionsbud til anvisningssalg! 
 

Bestyrelsen har vedtaget, at kommissionsbud kun kan modtages, 
hvis køber selv sørger for afhentning af købte varer. 

 
Dette gælder fra og med april-auktionen. 

Webmaster 

Leif Johansen 

søger 

 
 

Selskabets webmaster 
 

Leif Johansen 
 

søger en person til at hjælpe sig med 
hjemmesiden. 

 
Han søger en person, 

som bl. a. kan sættes ind i, 
hvordan hjemmesiden er opbygget og fungerer. 

 
Henvendelse: 

leif@dagnyleif-johansen.dk 

Hermed indbydes medlemmerne af Dansk Fotohistorisk Selskab til en 
 

venskabelig kappestrid 
 
om hvem der kan lave den flotteste, sjoveste eller mest interessante ophængning af gamle (eller måske 
nye) fotografier på den kommende generalforsamling i Middelfart den 14. april 2018. 
 
Tanken er, at disse monteres på et stykke karton på max. størrelse A1 dvs. 60 x 82 cm. og viser en be-
stemt egn, fotograf, epoke, teknik, genstand eller begivenhed – det være sig transport, militær, bryllupper 
– eller hvad som helst, blot de indeholder et fælles tema.  
 
Hensigten er at skabe mere festivitas omkring vores årlige landsmøde og forhåbentligt også til en god 
sludder om både dette eller hint med afsæt i ophængningerne. I løbet af dagen stemmer de fremmødte 
om hvem der er vinderen, hvor præmien ikke udgøres af usselt mammon, men kunne være en nærmere 
omtale af samleren og vedkomnes særlige interesser i det næste nummer af Objektiv.  
 
Bestyrelsen 

Nye medlemmer 
 

Torben Heeris 
Klintingvej 124 

6830 Nørre Nebel 
 

Poul Ærenlund 
Tryggevældevej 156 

2700 Brønshøj 
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NJAL FOTO 
Njalsgade 22. Tlf..: 3254-5590 

www.njalfoto.dk 
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48   

Anvisningssalg 
 

Leif Germann Jensen 

Anvisningssalget 09.12.17 i København 
 

REGNSKAB: 
 
Hammerslag i alt: 18.030,00 kr. fordelt som: 
 
Hammerslag, benefice-lot 1 - 6: 370,00 kr. 
Til DFS: 370,00 kr. + 12,5%:  416,25 kr. 
 
Hammerslag, lot 7 - 96: 17.660,00 kr. 
Heraf 25% til DFS:  4.415,00 kr. 
 
I alt til DFS:  4.831,25 kr. 
 
 
10. december 2017 
Leif Germann Jensen 
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Bestyrelse & Redaktion 

Formand 
Svenn Hugo 
Orebyvej 27, Rørbæk 
4990 Sakskøbing. 
Tlf.: 5470 5595 
vildmanden@email.dk 
 
Kasserer:  
Jesper Bruus Pedersen 
Overgaden oven Vandet 82, 1.tv 
1415 København K. 
Tlf.: 2172 4202 
jesperbruus@gmail.com 

Næstformand 
Andreas Trier Mørch 
Rigensgade 5, 1th. 
1316 København K 
Tlf. 3314 1408  
andreastriermorch@gmail.com 
 
Anvisningssalgsleder 
Leif Germann Jensen 
Stationsvej 22 
2640 Hedehusene 
Tlf.: 3061 7145 
leif.gj@mail.dk 
 
Bestyrelsesmedlem 
Klaus-Eckard Riess 
Opnæsgård 53, 2.tv 
2970 Hørsholm 
Tlf.: 4586 6810 
riess@mail.tele.dk 

Sekretær 
Tune Laug 
Vanløse Allé 80 
2720 Vanløse 
tlf.6199 2715 
laugnell@gmail.com 
 
Web-master & 
møder vest for Storebælt 
Leif Johansen 
H.C. Andersens Vej 7 
6100 Haderslev 
Tlf.: 7452 6038 
leif@dagnyleif-johansen.dk 

Bestyrelse 

Artikler 
Klaus-Eckard Riess (Ansv.) 
Opnæsgård 53, 2.tv 
2970 Hørsholm 
Tlf.: 4586 6810 
riess@mail.tele.dk 

Medlemsorientering mm 
Svend Erik Jeppesen 
Skovvej 17 
2950 Vedbæk 
Tlf.: 6150 2124 
sej2950@gmail.com 

Layout 
Niels-Ove Rolighed 
Peder Munks Vej 81 
9300 Sæby 
Tlf.: 2278 0344 
nor@kanok.dk 

Redaktion 

Æresmedlem 
John Philipp 

 

 

Kontingent 
Danmark kr. 375.- 
Udland kr. 425.- 
Netbank: Konto nr. 1551 1506447 
SWIFT-BIC: DABADKKK 
IBAN: DK35 30000001 5064 47 
 
Medlemsperiode 
1. januar til 31. december.  
Girokort fremsendes i december. 
Indmeldelse pr. 1/10-31/12 kr. 85,- 
Objektiv udsendes i april, september 
og december. 
 
Adresseændring eller udmeldelse: 
Henvendelse til kassereren. 

Anvisningssalg 
afholdes ved generalforsamlingen i 
Middelfart i april, samt vest for 
Storebælt i september/oktober.   
Desuden i København i december. 
 
Anvisningssalgsbetingelser 
Henv.: Leif Germann Jensen 
Tilmelding af fotografika senest 
1. marts, 1. august og 1. november. 
Bud kan fremsendes pr. tlf. eller 
brev.   
Medlemskab af DFS er obligatorisk 
for deltagelse i anvisningssalg. 
Sælger og køber betaler hver 12,5% 
i salær til DFS. 
 
Loppemarkeder 
afholdes i januar/februar, april, 
september/oktober samt december. 

Møder  i København & Middelfart 
København 
Den 3. torsdag i månederne september-marts kl. 19:30. 
Østerbrohuset, Århusgade 103, 2100 København Ø. 

Middelfart 
Møder i april, september/oktober og januar/februar. 
Østergades Forsamlingshus, Østergade 33, 5500 Middelfart. 

 

Objektiv 
Objektiv udsendes kun til medlemmer 
af DFS og forhandles ikke kommercielt. 
Redaktionen gør opmærksom på at ar-
tikler ikke nødvendigvis afspejler for-
eningens holdning. 
Indsendt materiale er underlagt bladets 
layout. 
 
Alle rettigheder forbeholdes. Mekanisk, 
fotografisk eller anden gengivelse af 
skriftet, samt dele deraf, er kun tilladt 
efter skriftlig tilladelse fra Dansk Foto-
historisk Selskab. 
No part of this publication may be re-
produced in any form without permissi-
on in writing from DFS. 
 
Web-site: 
www.objektiv.dk 

For a few of the illustrations, it has not been possible to locate the legal copyright holder. 
Any infringement of copyright whatsoever is not intended. All legal claims in this respect 
will be honoured as if an authorization to use the illustrations had already been obtained. 

Copyright 2017 
ISBN 0107-6329 
Tryk: Strandbygaard Grafisk a/s  
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