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Dansk Fotohistorisk Selskab 

Sakskøbing Havn med dampskibspakhuset til venstre 
og torpedobåde af Springeren-klassen. 

5. Narhvalen, 6. Havhesten og 7. Søhunden. 
Foto: Harald Krogh, 1920’erne. 
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Walter Swarofsky 
Et liv for fotografien 
 
Bernd K. Otto 

Da Bernd K. Otto i 1999 startede 
på sine undersøgelser vedrørende 
Zeiss Ikon Icarex, fandt han det 
meningsfuldt at optage kontakt 
med kameraets konstruktør Walter 
Swarofsky. Førstehåndsoplysnin-
ger om udviklingen af et kamera er 
altid af meget stor værdi. Swarofsky 
havde rundet de 90 år og viste stor 
og venlig imødekommenhed ved at 
fortælle om sit arbejdslivs forskelli-
ge stationer. 
 
Walter Swarofsky blev født den 14. 
januar 1928 i Reichenberg, som i 
dag hedder Liberec og ligger i det 
nuværende Tjekkiet tæt ved græn-
sen til Tyskland. Walters far arbej-
dede som værkfører i en stor tek-
stilfabrik. Selv efter at tyskerne var 
marcheret ind i Sudeterlandet i ef-
teråret 1938, fungerede skolevæse-
net stort set fortsat som det havde 
gjort, da Tjekkoslovakiet endnu var 
en del af det østrig-ungarske mo-
narki. Walter absolverede skolen 
med glans og fortsatte med et inge-
niørstudium. Dette endte abrupt, 
da han i en alder af kun seksten 
skulle aflægge tjeneste i den så-
kaldte ”Arbeitsdienst”. Et halvt år 
senere, i slutningen af 1944, fulgte 
indkaldelsen til pansertropperne. I 
Februar 1945 blev han kommande-
ret afsted til et officerskursus i Lin-
dau ved Bodensøen, og så sent som 
den 15. april 1945 fik han march-
ordre til Senftenberg som kompag-

nichef i ”Volkssturm”. Ad omveje nåede han 
hjem, hvor han straks blev indlagt på militær-
hospitalet og opereret for en skade, han havde 
pådraget sig på officersskolen. Russerne var 
ved at nærme sig, og efter den tyske kapitulati-
on overtog tjekkiske partisaner egnen omkring 
Reichenbach. I november 1945 blev alle tyske-
re fordrevet fra deres hjem. Walters familie 

Oversat og bearbejdet for OBJEKTIV 
af Klaus-Eckard Riess. 

Walter Swarofsky med sit Zeiss Ikon Ikonta 6x6 med No-
var-Anastigmat 4,5/7,5cm, som han fik i en alder af ti år, 
og havde til sine dages ende. 
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Walter Swarofsky 

2,8/80 mm samt prisme-
søgere til SLR-kameraer 
og søgersystemer til Arri-
flex blev forberedt til pro-
duktionen. Walter Swarof-
sky var i stand til at an-
melde flere egne patenter. 
Hans udvikling af objek-
tivtilslutningen til Prakti-
na kameraet formidlede 
ham et indblik i SLR-tek-
nikken, hvilket kom ham 
til gavn i hans senere ar-
bejdsliv. 
 

kørte sammen med nabo-
erne på en traktor  med 
alt deres habengut mod 
nord for at lande i en ka-
rantænestation ved Kö-
then i Sachsen-Anhalt. 
 
En ny begyndelse i Jena 
På en vens anbefaling søg-
te Walter Swarofsky en ar-
bejdsplads hos Carl Zeiss i 
Jena. Han var så heldig, 
at han trods sine kun 18 
år fik ansættelse i afdelin-
gen for måleapparater fra 
den 1. maj 1946. Foreløbig 
gik arbejdet i første om-
gang dog ud på at demon-
tere hele fabrikken til 
borttransport til Sovjet-
unionen, hvortil russerne 
også deporterede omkring 
300 teknikere. Tre kon-
struktører fra Walters af-
deling måtte også tage øst-
på. Allerede første dag 
havde den russiske leder 
af demontagekompagniet 
spurgt Walter Swarofsky 
om hans navn. Da han 
hørte det, svarede han 
spontant: du brigadier!  
Takket være sit navn fik 

Walter nu ansvaret for de-
montagen af konstrukti-
onsafdelingen. Det var et 
tilfælde, at hans senere 
chef også var i denne briga-
de. I februar 1947 hentede 
han Swarofsky til genop-
bygningen af sin konstruk-
tionsafdeling ”Photo und 
Objektive”. Som krigsska-
deerstatning krævede rus-
serne levering af objektiver 
til den nyopstartede Con-
tax/Kiev-produktion. Med 
relativt enkle maskiner 
skabte man nye arbejds-
pladser. Men de første uger 
blev konstruktørerne nødt 
til at arbejde hjemme, fordi 
også radiatorerne var blevet 
demonteret og der herskede 
temperaturer på minus 20 
grader i virksomheden. Li-
geledes var tegnebrætter og 
de gamle konstruktionsteg-
ninger på vej til Rusland, 
hvilket skabte et gevaldigt 
tryk på genskabelsen af 
produktionsdokumenterne. 
 
Walter Swarofskys første 
opgave var at udvikle for-
valgblænder og springblæn-
der inden for objektiv-
produktionen til spejlre-
flekskameraerne Exakta, 
Praktica og Contax S. Ob-
jektiver som Flektogon 
2,8/35 mm og Biometer 

Walter Swarofsky hos Carl 
Zeiss Jena ca. 1947. Han ser 
temmelig opgivende ud efter at 
have været med til den næsten 
totale demontage af virksom-
heden.  

Walter ser lyst på fremtiden, ca. 
1948/49 i Jena. 

Snittegning af et Exakta Biotar 
2/58mm med springblænde. 
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Walter Swarofsky 

I 1950 blev han gift med sin kone Ilse, 
der var sekretær for borgmesteren. Un-
der et senere besøg i Vesttyskland fik 
han tilbudt et konstruktørjob hos 
Voigtländer i Braunschweig. I første om-
gang vendte han hjem til Jena, for i al 
hemmelighed at forberede flytningen. 
Den 1. oktober 1954 kunne Walter Swa-
rofsky så begynde hos Voigtländer, der 
straks stillede ham en bolig til rådighed. 
Som flygtning fra Sudeterland var han i 
1946 startet hos Carl Zeiss i Jena, og nu 
forlod han det igen som DDR-flygtning 
otte år senere. 
 
Udviklingsarbejde hos Voigtländer 
Swarofskys første indtryk i Voigtländers 
nye konstruktionsafdeling var, at han 
skulle skrue ned for sit vante arbejds-
tempo. Der var god mulighed for at se 
sig omkring hos kollegerne og få et ind-
tryk af de igangværende udviklinger. Sin 
egen hobby, designet af et spejlrefleks-
kamera, fik han derfor god tid til at tæn-
ke over. Men et sådant stod åbenbart ik-
ke på firmaets program. Til gengæld op-
dagede han, at man i et andet lokale ek-
sperimenterede med en spaltelukker be-
stående af skydelameller i metal. Den 
var endnu ikke brugbar, men med tiden 
lykkedes det Walter Swarofsky at fjerne 
de principielle fejl og få mekanismen til 
at fungere perfekt. Allerede på dette tids-
punkt var han klar over, at det måtte 
blive fremtidens uundværlige lukkersy-
stem. Men denne vej kunne Zeiss-grup-
pens lukker-producenter Deckel/Com-
pur og Gauthier/Prontor ikke beslutte 
sig til at gå. Det blev de japanske firmaer 
Copal og Seiko, som kom til at realisere 
idéen. 
 
Den 13. august 1955 startede Walter 
Swarofsky udviklingen af et spejlrefleks-
kamera med en spaltelukker af metal-
lameller. I begyndelsen af 1958 viste han 
den første udgave af typen ”132” til 
Voigtländers ledelse. Efter endnu en 
grundig gennemgang og forbedringer var 
kameraet helt færdigt i april 1958. Alt i 
alt bestod det af 607 enkeltdele. I maj 
1959 tog Voigtländers chef Dr. Bihlmaier 
et eksemplar samt en arbejdsmappe 
med forklarende optagelser, beskrivelser 
og skemategninger af kameraet med til 
et bestyrelsesmøde hos Zeiss Ikon AG i 
Stuttgart, for at få det frigivet til produk-

Walter Swarofskys epokegørende prototype 
Voigtländer ”132”, som blev forkastet af bestyrel-

sen hos Zeiss Ikon AG i Stuttgart. 

Voigtländer Ultramatic, 1961. Walter Swarofsky 
kaldte kameraet ”Ultra Dramatik”. 
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Walter Swarofsky 

Dramatik” kaldte Walter Swarofsky ka-
meraet. Af det efterfølgende Ultramatic 
CS med TTL-belysningsautomatik blev 
der fra 1965 til 1966 kun fremstillet 
10.000 eksemplarer. Stiltiende havde 
man udeladt det tilbageklappende, pro-
blematiske spejl. Til gengæld fungerede 
kameraet problemløst. 
 
Walter Swarofskys næste opgave hos 
Voigtländer var udviklingen af SLR-
kameraret Bessaflex. Det var vanskeligt, 
fordi Zeiss Ikon AG allerede fra starten 
fastsatte udsalgsprisen til 400 DM inklu-
siv normalobjektivet Color-Pantar 2,8/50 
mm. Næsten alle af Swarofskys kolleger 
mente, at det ikke kunne lade sig realise-
re og at han slet ikke behøvede at begyn-
de. Udviklingen blev mere regneopgave 
end konstruktion, og lukkeren måtte ud-
vikles helt fra bunden af. Imod forvent-
ning lykkedes det at overholde den af 
Zeiss Ikon fastsatte pris. Kameraet blev 
skabt i den for Voigtländer typiske lille 
og afrundede form. Men da det var fær-
digt, var der pludseligt ingen der interes-
serede sig for dette kamera mere, og det 
forsvandt i næsten to år i Walter 
Swarofskys skrivebordskuffe. 
 
Som det er blevet beskrevet tidligere, så 
købte Carl Zeiss Stiftelsen i maj 1956 
Voigtländers aktiepakke fra Schering 
koncernen. Derved forærede Carl Zeiss 
Oberkochen en ny søster til sit dattersel-
skab Zeiss Ikon AG og lod derefter i hen-
ved ti år begge firmaer konkurrere ved 

tion. Men dér var udviklingen af Conta-
rex netop blevet afsluttet. Et måske bed-
re SLR fra søsterfirmaet Voigtländer på 
markedet på samme tidspunkt ville man 
på ingen måde acceptere. Som vi ved i 
dag, så var Walter Swarofskys prototype 
dengang alle andre kameraer langt over-
legen, og den havde tilmed et ret elegant 
udseende. Det moderne kamerahus hav-
de ingen fremspringende betjeningsele-
menter og var udstyret med TTL-belys-
ningsmåling, der fungerede hvad enten 
man benyttede prisme- eller skaktsøger. 
Dette muliggjordes ved indskydning af 
en CdS-fotocelle i strålegangen. To-lamel
-spaltelukkeren havde lukkertider fra 1 
til 1/1000 sek. samt B. X-synkrontiden 
var på 1/100 sek. Filmtrykpladen bestod 
af glas, og bagklædningen kunne tages 
af. Til en pris på under 1.000 DM ville 
dette kamera have været uden konkur-
rence, og med det rigtige navn vel også 
have haft en chance på verdensmarke-
det. 
 
Efter afvisningen af denne innovative 
konstruktion forventede Voigtländers be-
styrelse, at Swarofsky udviklede et SLR-
centrallukkerkamera med belysningsau-
tomatik under anvendelse af Bessama-
tic’ens objektivrække. Da der ikke stod 
en centrallukker med tidsautomatik til 
rådighed, blev en indviklet blænderauto-
matik den eneste mulighed. Men heller 
ikke dette var Compur-vekselfatningen 
forberedt på. Swarofsky og hans kolleger 
blev nødt til at udvikle en kompliceret og 
sårbar konstruktion. Efter at kamerahu-
set havde fået sin endelige form og skulle 
frigives til produktion, kom en ny besked 
fra Zeiss Ikons bestyrelse i Stuttgart, at 
kameraet ikke måtte fremstilles uden til-
bagespringende spejl. For at komme det-
te næsten urimelige krav i møde, søgte 
Swarofsky efter nye løsninger og foreslog 
at erstatte Compur-lukkeren med Pron-
tor, da denne krævede færre kræfter for 
at blive spændt. Også dette blev afslået, 
fordi udnyttelsen af Compur fabrikkens 
kapacitet stod i forgrunden. Som sagt, i 
alle afgørelser havde Stuttgart det sidste 
ord. 
 
Fra 1961 til 1964 producerede Voigtlän-
der AG i alt 35.000 stk. af det nye Ultra-
matic med returnerende spejl. ”Ultra-

Prototypen Bessaflex blev heller ikke godkendt og 
måtte vandre ned i skrivebordsskuffen. 
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Walter Swarofsky 

siden af hinanden. Vel at mærke hørte 
begge virksomheder dengang til de fø-
rende i branchen. Først da der i august 
1965 viste sig tegn på stagnation, beor-
drede Carl Zeiss Stiftelsen sammenlæg-
ningen til Zeiss Ikon-Voigtländer Ver-
triebsgesellschaft mbH  med sæde i 
Stuttgart. Nu dukkede i Braunschweig 
en fra Stuttgart udsendt udviklingschef 
op, som ønskede at se Bessaflexen og tog 
beslutning om kameraets produktion. 
Men det elegante Voigtländer kamerahus 
faldt ikke i direktør Küppenbenders 
smag, og Swarofsky måtte på korteste 
tid anbringe kameraets indmad i Zeiss 
Ikons elskede ”Contax-brikettform”. Hel-
ler ikke navnet Bessaflex blev accepteret. 
Først valgte man navnet Contarex-
Standard, for til sidst at beslutte sig for 
betegnelsen Icarex. 
 
Det nye SLR blev til at begynde med 
monteret i både Stuttgart og Braun-
schweig, for at udnytte begge fabrikkers 
kapacitet. Dog erkendte man, at det ikke 
var den rigtige vej at gå, og koncentrere-
de derefter produktionen af Icarex i 
Braunschweig. Da kameraet besad sin 
egen Bessaflex/Icarex-bajonet, var bru-
gerne henvist til et begrænset udvalg af 
objektiver. Derfor kom man et kunde-
krav i møde og begynde fra 1969 også at 
tilbyde Icarex 35 TM med det hos talrige 
andre fabrikker populære M42x1 objek-
tivgevind. Icarex 35 S blev udstyret med 
et fastindbygget prisme og en TTL-
belysningsmåler, der fungerede ved ar-

bejdsblænden. Det sidste var utidssva-
rende, hvorfor Walter Swarofsky udvikle-
de kameraet videre til ZEISS IKON SL 
706 med TTL-måling ved fuld åben 
blænde. Men løbet var kørt. Zeiss Ikon 
lukkede og slukkede inden kameraet 
kunne præsenteres. Ikke længe efter 
lukkede også Voigtländer i Braun-
schweig. Walter Swarofsky kunne dog 
lige nå at få fejringen af sit 25-års ar-
bejdsjubilæum med. Det er vigtigt at for-
tælle, at han i det private altid havde be-
stræbt sig på at fotografere med sine eg-
ne kontruktioner for få dem afprøvet i 
praksis. 
 
Domnick 2 Cassetten-Camera 
Walter Swarofsky var nu 44 år gammel 
og endnu langt fra pensionistalderen. 
Firmaet Rollei købte alt værktøj til frem-
stillingen af Zeiss Ikon SL 706 og af det 
kompakte S 310/312. Og kameraernes 
konstruktør købte Rollei også med. Han 
fortsatte ”næsten” uden afbrydelse og 
behøvede ikke engang at flytte, fordi Rol-
lei AG også producerede i Braunschweig. 
Dette lille ”næsten” står for en kort over-
gangstid, hvor Swarofsky skulle være 
med til at udvikle en helt ny slags kame-
ra. Idéen til verdens første 2-Cassette-
Camera fødtes af filmmanden Hans 
Domnick under dennes optagelser til fil-
men ”Panamerica - Traumstrasse der 

Bessaflex fik senere Zeiss Ikons elskede ”brikett-
outfit” og blev lanceret som Icarex. 
T.v. ses bunden af Icarex prototype med Walter 
Swarofskys egenhændige signatur. 
T.h. Icarex 35 CS med Color-Pantar 2,8/50 mm. 
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Welt”. Han drømte om et kame-
ra, der skulle kunne lades med 
to kassetter, for at have to for-
skellige film i kameraet på én 
gang. Firma Bertram leverede 
belysningsmåleren, Carl Zeiss 
Oberkochen beregnede de ud-
skiftelige specialobjektiver, cen-
trallukkeren kom fra Copal, og 
Siemens stod for den elektro-
nisk styrede filmtransport. Vist-
nok blev det til 10 forsøgskame-
raer, som skulle vises på photo-
kina 1972. Det blev ingen suc-
ces. Ingen ved i dag, hvor kame-
raerne kan være blevet af. 
 
(Se også Objektiv nr.141 side 
22). 

 
Walter Swarofskys tid hos Rollei 
Efter at være begyndt hos Rollei, fik Walter 
Swarofsky til opgave at videreudvikle SL 706, som 
nu skulle til at hedde VSL 1. Udformningen blev 
ændret lidt og kameraet fik en lukkertidsautoma-
tik. Kollegerne ændrede objektivbajonetten, sådan 
at Zeiss HFT-objektiverne fra Rollei SL-35 kunne 
benyttes. Dog havde man overset, at objektivernes 
nedblænding var for langsom i forhold til meka-
nismen i SL 706, hvilket resulterede i overbelyste 
billeder. Problemet, som man først blev klar over 
pga. kundereklamationer, løstes ved at montere et 
lille hemværk i kameraet. Til gengæld gjorde det 
kameraet langsommere, hvilket kunne være en 
manko ved sportsoptagelser. For Swarofsky var 
tiden hos Rollei interessant og afvekslende, bl.a. 
fordi han også blev udsendt til fabrikken i Singa-
pore. Men Rolleis nedtur var ikke til at stoppe, og i 
1981 var det slut. 

Domnick 2-Cassetten-Camera på photokina 1972. Kameraet forblev at dyrt flop. 

Walter Swarofsky 
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Afgørelsen for Leitz 
Tre nye arbejdsgivere kun-
ne Walter Swarofsky nu 
vælge imellem - Carl Zeiss 
i Oberkochen, Rodenstock 
i München og Leitz i Wetz-
lar. Han valgte det sidste. 
Det var hans drøm, endnu 
engang at få lov til at ud-
vikle et kamera. På denne 
tid kom Leitz ud for mange 
reklamationer på Leica R4. 
Swarofsky skulle tage sig 
af sagen og fandt ud af, at 
der i et tilsvarende Minolta 
XD7 sad en lille ekstra 
printplade, som forårsage-

de alle problemerne. Efter 
adskillige ændringer lyk-
kedes det at stabilisere 
Leica R4 kameraets funk-
tioner. Ud fra erkendelsen 
af elektronikkens svaghe-
der opstod kravet om en 
”kameraudvikling tilbage 
til rødderne”. Det fik Wal-
ter Swarofsky til at kon-
struere Leica R6 med me-
kanisk styret spalteluk-
ker. Kameraet blev en stor 
succes hos professionelle 
Leica-fans og holdt sig 
længe på markedet. 

 
Med denne konstruktion 
sluttede Walter Swarof-
skys arbejdsliv. Efter 42 
virksomme og afvekslings-
rige år gik han den 30. ju-
ni 1988 på pension. Ved 
afskedsfesten overrakte 
man ham en mindeplade, 
hvor profilen af et Leica 
R4 pyntede i midten og 
alle hans professionelle 
stationer var indgraveret 
rundt om. 

Voigtländer VSL 1 var en videre-
udvikling af Zeiss Ikons sidste 
kamera SL 706 med TTL-måling 
ved fuld åben blænde. 
© Leif Johansen . 

Rolleiflex SL 35 M med lukker-
tidsautomatik, svarende til 
Voigtländer VSL 2. Walter 
Swarofsky blev flere gange ud-
sendt til Singapore for at kontrol-
lere produktionen. 
© Leif Johansen . 

Leica R6, det hos mange foto-
grafer populære SLR-kamera 
med mekanisk spaltelukker. 
© One Of Many Cameras . 

Walter Swarofsky hos Leitz 
med Leica R4 i hånden og på 
tegnebrættet.  

Walter Swarofsky 
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Harald Krogh 
Guldsmed, urmager og amatørfotograf fra Sakskøbing - og Bogø 
 
Ann Vibeke Knudsen 

En anonym negativsamling fra Bogø - som 
ikke havde noget med Bogø at gøre. 
 
Christian Bille Nielsen fra Bogø overlod mig 
for nogle år siden en samling fotografiske 
glasplader og andre negativer. De havde i 
mange år stået på et loft på Bogø, på ejen-
dommen Bogø Hovedgade 122, som fra 
1932 rummede et Tatol-Udsalg. Forskellige 
efterfølgende ejere af huset havde ladet de 
tunge glasplader stå, indtil nogen endelig i 

Bogø Hovedgade 122 med Tatol-Udsalg, foto 
Odense Luftfoto 1951. Ægteparret Harald 
og Laura Krogh flyttede ind i det nybyggede 
hus midt i billedet ved årsskiftet 1931-1932 
og boede her, til de i 1940 oplevede den 
sorg, at deres yngste søn omkom i et skibs-
forlis med et norsk skib. Kort efter flyttede 
de til Nykøbing Falster, hvor Harald Krogh 
døde i april 1942. Laura Krogh døde i juni 
1958. Harald Kroghs glasnegativer blev ef-
terladt i huset på Bogø.  
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Harald Krogh 

1991 overlod dem til et 
loppemarked. Men der var 
ingen købere. Christian 
Bille Nielsen synes ikke de 
blot skulle smides ud, så 
han tog dem med sig hjem.  
 
Men en dag skulle der og-
så ryddes op hos ham - og 
ved tilfældighedernes spil 
havnede de på min 
”fotohistoriske” arbejds-
plads på Bornholm.  
 
Problemet for Christian 
Bille Nielsen var jo, at bil-
lederne ikke havde noget 
med Bogø at gøre. Fotogra-
fen havde opholdt sig helt 
andre steder i Danmark og 
slet ikke på Bogø, i hvert 
fald hvad billederne angik. 
Når man skal bedømme 
negativer, er det besværligt 
at bestemme motiverne, 
for samlingen rummede 
ikke positiver, altså kopier 
af pladerne.  
 
Hvem fotografen var vidste 
man ikke på Bogø, der var 
ingen oplysninger om, at 
der havde boet en fotograf 
i huset med Tatol-Udsal-
get.  

 
Der er flere hundrede glas-
plader og celluloidnegati-
ver i samlingen. Fra ca. 
1909 til 1920’erne. Det er 
en amatørfotograf, der har 
taget billederne, og der 
gemmer sig - som altid i 
den slags samlinger - en 
verden og en ordløs fortæl-
ling, som det er en udfor-
dring at få fortalt. Der er 
billeder af venner, af fami-
lie, af de steder fotografen 
kom, af håndværkere - og 
begivenheder. Billederne 
er helt tydeligt taget af en 
amatørfotograf, der er 
skæve billeder og kiksere, 
men der er også overvæl-
dende gode motiver, taget 
af en fotograf med godt øje 
for et godt motiv.  
 
Jeg modtog samlingen i 
2004, og jeg blev hurtigt 
klar over, at de fleste af 
billederne stammer fra 
Lolland, især Sakskøbing 
og egnen deromkring. Men 
der var også mange lidt 
ældre billeder fra Jylland 
og især fra Odense, og 
desuden en mængde bille-
der af unge mennesker. 
Og der var ældre billeder, 

der måtte være taget på 
rejser i Danmark. De man-
ge Sakskøbing-billeder for-
talte, at fotografen måtte 
være derfra. Men hvem var 
han?  
 
Guldsmed Harald Krogh, 
1889-1942 
Efter at have skannet en 
stor del af de mange nega-
tiver, blev vi efterhånden 
klar over, at den halvpro-
fessionelle fotograf kun 
kunne være guldsmed Ha-
rald Krogh fra Sakskøbing. 
Han led den ulykkelige 
skæbne at blive blind - 
kunne vi se af en folketæl-
ling fra 1940 - og derfor 
bosatte familien sig på 
Bogø. Formentlig fordi de 
med gode menneskers 
hjælp havde fået mulighed 
for at åbne et Tatol-Udsalg 
(en slags forløber for vor 
tids Matas) i et nybygget 
hus, og det har kunnet gi-
ve dem en indtægt, nu 
hvor guldsmedeforretnin-
gen måtte opgives.  
 
Harald Josef Krogh var 
født 20. marts 1889 i Vej-
leby, Ryde Station på Syd-
lolland. Forældrene var 
skomager, senere høker 
Hans Peter Larsen Krogh 
og Sine, født Hansen. Ha-
rald Krogh blev gift i 1914 
i Vordingborg med Laura 
Hansine, født 18. august 
1887 i Torpet ved Ring-
sted. De fik tre børn, In-
ger, født 11. oktober 1917, 
Eigil, født 26. februar 
1919 og Hans, født 19. no-
vember 1922, alle i Saks-
købing.  

Glasnegativerne var stadig pak-
ket i de originale papæsker og 
heldigvis kunne man tyde nogle 
håndskrevne årstal på nogle af 
æskerne.  
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Som ung i FDF og KFUM? 
Harald Krogh må have lært sig at foto-
grafere i sine meget unge dage. Hvor han 
blev udlært som guldsmed ved vi ikke, 
og hvor han aftjente sin værnepligt heller 
ikke, men af de mange billeder fremgår 
det, at han i årene omkring 1910 var tæt 
knyttet til arbejdet i FDF og KFUM. Man 
kunne næsten forestille sig, at han har 
været ansat et af stederne. Der er bille-
der af FDF, Frivilligt Drenge Forbund, 
der var grundlagt i 1902, næsten fra den 
tidligste start og der er billeder af 
KFUM’s bygninger i Næstved, Esbjerg og 
Odense og af utallige møder, især for 
yngre mænd men også kvinder. Og tyde-
ligvis har de moret sig, der er mange me-
get herlige billeder i samlingen. Men in-
gen har kunnet genkende disse billeder - 
og personerne på dem. Og dog! 
 
Blot et billede blev genkendt! 
De mange billeder af unge mennesker 
må dateres til årene omkring 1910, hvor 
de store damehatte var største mode. 
Den slags billeder bliver sædvanligvis al-
drig identificeret. MEN her gjorde det! 
Lokalhistoriker Per Vig i Skjern var nær 
faldet af skrivebordsstolen - fortæller 
han - da han så billedet (med en fotograf 
forrest): "Billedet med den store flok un-
ge mennesker har jeg også. Eller rettere. 
Jeg har et billede med akkurat de sam-
me personer. Og jeg kender tre af dem:  
Parret, som ligger foran, er Anna Friis og 
Anton Lauridsen Vig. Han er min bedste-
fars bror, og parret blev gift i 1912. Da-
men i den hvide bluse er Antons søster, 
Sidsel Lauridsen Vig.  Og som I skriver, 
må fotografen have været tæt knyttet til 
FDF og KFUM og K. Og det passer rigtig 
fint med Anna og Anton Vig. Anna Vig 
var i 1913 med til at starte KFUK i Bøl-
ling ved Skjern. Billedet må være taget 
mellem 1910 og 1912, og stedet er sik-
kert Esbjerg”. 
 
Harald Krogh i Sakskøbing 1916-1931 
Der er ingen tvivl om, at ”vores” fotograf 
er Harald Krogh, der i 1916 etablerede 
sig i Brogade i Sakskøbing som guld-
smed og urmager, og at han havde foto-
grafiet som sin store hobby. Sakskøbing 
Lokalhistoriske Arkiv kiggede os over 
skulderen og kunne stedfæste mange af 
billederne.  

Et af Harald Kroghs billeder af unge FDF’ere. I en 

båd et sted. Om stifteren af FDF, arkitekt Holger 
Tornøe er en af de unge mænd, får vi næppe at 
vide. 

Én fotograf ser vi her. Er det mon fotografen Ha-
rald Krogh, der sidder med et kamera? Billedet er 
blevet identificeret og menes at være taget i Es-
bjerg omkring 1910.

Mon ikke det er spejdere eller FDF’ere, som Ha-

rald Krogh her har foreviget på Torvet i Sakskø-
bing. Den høje bygning er Teknisk Skole, som blev 
revet ned i 1977. 
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Udsigten fra Bregninge Kirke på Tåsinge, med 
udsigt over det fynske Øhav. På cykel i det lollandske landskab med en af 

egnens fine, hollandske møller i baggrunden.  
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Guldsmed og urmager Harald Krogh kan 
vi følge gennem de lokale aviser. Han var 
en flittig annoncør i de år, han havde sin 
sølvsmedebutik og -værksted i byen. 
Den første annonce indrykkede han i 
Lolland-Falsters Stifts-Tidende 14. de-
cember 1915. Her kan vi læse, at han 
overtog guldsmed P. Hjelmers forretning 
med overtagelse 15. februar 1916. Sidste 
annonce, der indtil nu er fundet, er fra 
december 1927. Da Harald Krogh vel fra 
da af langsomt mistede sit syn, flyttede 
familien til Bogø, men dog først efter dat-
teren Ingers konfirmation 4.10.1931 i 
Sakskøbing. De to sønner blev konfirme-
ret på Bogø. 
 
På Bogø og i Nykøbing Falster 
Harald og Laura Krogh fik knap ti år på 
Bogø. Deres yngste søn, Hans blev des-
værre den første der døde. Han mistede 
livet, da han i 1940 sejlede med det nor-
ske dampskib Gudveig, der 25. januar 
1940 blev torpederet på rejse fra New-
castle til Oslo med kul. Den ulykke fik 

ægteparret til at flytte til Nykøbing Fal-
ster. De to ældste børn var da bosidden-
de i København. Blot halvandet år efter 
døde Harald Krogh og Laura Krogh leve-
de de næste 16 år som enke på Falster. 
Hun var en venlig og charmerende dame, 
der havde nemt ved at komme i kontakt 
med sine medmennesker - kan vi læse i 
nekrologen i Landbrugernes Dagblad, 
Maribo, 2. juni 1958. 
 
Men det, som vel kan regnes for Harald 
Kroghs livsværk - det som gør, at han vil 
blive husket - er hans samling af negati-
ver, fotograferet mellem ca. 1909 og 
1927. Dem efterlod familien i huset på 
Bogø i 1940 da de flyttede - og først 50 
år efter ryddede en senere ejer op. Og 
endnu lidt over ti år skulle der gå, før ne-

Her har Krogh fotograferet en transport af et 
damplokomotiv. Muligvis i forbindelse med et 
dæmningsarbejde i Majbølle Nor, ca. 1923.  
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Dynerne skal bankes og børstes. 

Brylluppet skal foreviges. Fotografen foto-
graferer fotografen - og selvfølgelig brude-

parret og gæsterne.  

gativerne blev støvet af, kopieret 
og - undersøgt og nydt! De repræ-
senterer et lille stykke af vores 
kulturhistorie, og der er meget, de 
endnu vil kunne fortælle, men i 
første omgang kom der denne lille 
historie ud af negativerne.  
 
Kilder: Folketællinger, lokale aviser 
og mundtlige fortællinger fra Bogø.  
Tak til Mia Dahl Gerdrup, Bogø og 
René Allan Larsen, Sakskøbing for 
udredning af personalhistorien. 
Tak til Christian Bille Nielsen for at 
have passet på samlingen.  
Hele samlingen er tilgængelig på: 
https://www.fotohistorie.com/
krogh-harald-
glaspladesamling.html  
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Besynderlig nok har vort 
ellers udmærkede blad 
’Objektiv’ aldrig nogensin-
de fortalt den spændende 
historie om Robot. Men for 
nylig kom den næsten 
vandrende af sig selv, eller 
snarere flyvende med po-
sten, da François Marchet-
ti erhvervede et Robot Roy-
al kamera på en fransk 
kameraauktion. I forvejen 
har han i sine gemmer bå-
de Robot II, Robot Star I og 
Robot Star II. 

’ROBOT HISTORICA’ af 
Claude Bellon, og det så-
gar med forfatterens per-
sonlige dedikation og en 
mundtlig tilladelse til at 
betjene sig frit af bogens 
indhold. 

 
Jeg gav mig til at fotografe-
re hele herligheden med 
den gode mulighed for at 
kunne anvende billederne 
uden spekulation om co-
pyright. Desuden er Fran-
çois i besiddelse af den 
gennemillustrerede bog 

En historie om Robot 
 
Klaus-Eckard Riess 
med input fra François Marchetti og Leif Johansen 

Snittegning af Robot Star I. 
Fra Stüper ”Die photographische 

Kamera” 1962.
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Tilfældet vil, at Leif Johansen ligeledes er 
blevet inspireret til en lille artikel om Ro-
bot med udgangspunkt i hans eget Ro-
bot Star II, som han har givet betegnel-
sen ’En tung lille stjerne!’ Leif føler en 
fornemmelse for kameraets slægtskab 
med de gamle Tenax I og Tenax II fra 
Zeiss Ikon i Dresden. Godt nok er de ik-
ke udstyret med fjederværk og rotations-
lukker, men har dog også format 24x24 
mm og er egnede til at tage billeder i se-
rie. Tenax II giver tilmed mulighed for 
objektivskift. Om Zeiss Ikons konstruk-
tør Hubert Nerwin kan have haft de kun 
få år ældre, første Robot kameraer i tan-
kerne, kan ingen rigtig vide. 

En rigt illustreret og meget oplysende bog af 
Claude Bellon. Alle billeder uden anført oprindelse 
er fra denne bog.  

Den meget opfindsomme Heinz Kilfitt. 
(1898 – 1980). 

Mon Heinz Kilfitt har haft disse gamle rotations-
lukkere i tankerne? 
Fra Dr. Eder ”Die Photographische Camera und 

die Momentapparate” 1892. 

Vi aner heller ikke, om den meget op-
findsomme urmager og finmekaniker 
Heinz Kilfitt har kendt til de tidligste teg-
ninger og beskrivelser af rotationslukke-
ren, som f.eks. i Dr. Josef Maria Eders 
’Ausführliches Handbuch der Photogra-
phie’ fra 1892. 
 
I hvert fald gav han sig i begyndelsen af 
1930’erne til at udvikle et lille handigt 
kamera af stål, hvis lukker bestod af en 
roterende skive i lighed med hvad man 
kendte fra filmkameraer. Han valgte for-
matet 24x24 mm for at få anbragt flere 
optagelser på en film og for at befri foto-
grafen for valget mellem tvær- og højfor-
mat. Fjederdreven lukkeroptræk og film-
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transport var endnu ikke 
med i hans første prototy-
pe, som han forgæves for-
søgte at tilbyde Kodak og 
Agfa. 
 
Til gengæld kan ideen om 
at udstyre kameraet med 
et fjederværk formentlig 
tilskrives den unge Hans-
Heinrich Berning, der med 
entusiasme gik ind for Kil-
fitts projekt. Han medbrag-
te også økonomisk støtte 
fra sin velhavende far, så 
det blev muligt at stable 
firma ’OTTO BERNING & 
CO. Schwelm/Westfalen’ 
på benene. Selve kamera-
produktionen fandt dog 
sted i Düsseldorf. For at 
sikre kameraet den højeste 
kvalitet og største driftssik-
kerhed, lod man de vigtig-
ste enheder fremstille hos 
specialiserede virksomhe-
der. Således kom fjeder-
værket fra urfabrikken 
Bäuerle & Söhne i St. 
Georgen i Schwarzwald og 
lukkermekanismen fra Al-
fred Gauthier i Calmbach. 
 
Det første ROBOT (1) kom 
på markedet i 1934 og blev 
produceret indtil 1938. Ca. 
30.000 stk. blev det til, i 

fem ikke særlig forskellige 
versioner. På et fuldt op-
træk kunne kameraet tage 
op til 24 billeder i et rap, 
med en hastighed på ca. 2 
b./sekund. Var lukkerti-
den sat til 1/500 sek., 
blev det kun til ca. 15 bil-
leder ud i et, fordi denne 
lukkertid krævede mere 
fjederspænding. I alt kom 
der 50 billeder på 35 mm 
filmen, der måtte sættes i 
en specialkassette, hvorfra 
den trækkes over i en 
modtagerkassette.  
 
Robot I er især kendeteg-
net ved sin drejelige søger, 
der gør det mulig at 
’fotografere rundt om hjør-
ner’. Desuden er ROBOT I 
som det eneste af ROBOT 
kameraerne udstyret med 
et indvendigt gult/grønt 
filter, der kan svinges ind i 
strålegangen. 
 
Salgsprisen lå på omkring 
de 175 RM, alt efter hvil-
ket Carl Zeiss, Schneider 
eller Meyer objektiv, der 
sad skruet ind i 26 mm 
gevindet. Omkring 1939 
blev gevindets stigning 
ændret fra 0,75 mm til 1 
mm. Basismålet fra objek-
tiv til filmplan andrager 31 
mm +/- 0,02  mm. Nor-
malbrændevidden for Ob-
jektiverne er 30 mm. 

 
1939 blev det første RO-
BOT afløst af ROBOT II. 
Kameraet havde fået en 
grundig overhaling og blev 
med relativ få ændringer 

Hans-Heinrich Berning 
(*ca. 1909 - ?). 

Robot I på en engelsk reklame 
fra 1938.  

produceret indtil 1952. Sø-
geren sad nu indenfor det 
større topdæksel, men 
kunne alligevel drejes ind-
vendigt til indblik fra si-
den. Der var blevet monte-
ret en blitztilslutning på 
fronten, og udskæringen i 
den roterende lukkerskive 
havde fået en lidt større og 
mere afrundet udform-
ning. Til gengæld bortfaldt 
det indbyggede gult/
grønne filter. Kameraet 
blev også tilbudt med et 
dobbelt højt fjederværk, 
som gjorde det muligt at 
tage alle 50 billeder på fil-
men efter kun et enkelt 
optræk.  
 
Konstruktøren Heinz Kil-
fitt, der havde haft en væ-
sentlig andel i udviklingen 
af ROBOT kameraerne, 
kvittede allerede i 1938 sin 
forbindelse til OTTO BER-
NING & Co. og solgte sine 
patenter og firmaandele. 
Virksomheden i Düssel-
dorf skiftede endnu sam-
me år navn til ROBOT 
BERNING & CO. 
 
Senere opnåede Heinz Kil-
fitt berømthed for kon-
struktionen af SLR-
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kameraet Mecaflex samt 
for sine usædvanlige Kilar 
objektiver. 
 
ROBOT II kameraet var 
selvfølgelig noget som det 
hurtigt voksende tyske mi-
litær kunne bruge. Natur-
ligvis gjaldt det først og 
fremmest Luftwaffe, der fik 
sin egen sorte model i for-
skellige versioner. Den 
blev hurtig kendt som 
’Görings øje’, og det har 
sin helt egen historie. En 
tysk bombeflyver vendte 
hjem med beretningen om 
at have sænket det engel-
ske skib ’Royal Eagle’. Fly-
ets besætning blev højt de-
koreret, alene for at op-
muntre andre til lignende 
heltegerninger. Desværre 
for dem viste det sig, at 
skibet ikke var sunket, 
men havde klaret sig hjem 
på egen kraft. Hermann 
Göring blev stiktosset og 
krævede fremover fotogra-
fiske beviser for den slags 
sejrsmeldinger. 
 
Da det vestligt beliggende 
Düsseldorf i 1943 blev ud-
sat for tiltagende bombe-
angreb og Robot  kamera-
erne blev betragtet som 
krigsvigtigt materiel, flytte-
de ROBOT BERNING & 
Co. produktionen til den 

Robot II, 1946 – 1950. 
© Leif Johansen . 

Robot II lukker. Robot II ”Görings Auge”. 

lille landlige by Groβ-
schönau i Sachsen. Lige-
som i den øvrige tyske in-
dustri havde man også 
her ansat udenlandske 
tvangsarbejdere og krigs-
fanger. Men hvor der el-
lers ofte høres tale om 
horrible arbejdsforhold og 
dårlig behandling, må det 
være gået anderledes 
menneskeligt til hos RO-
BOT BERNING i Groβ-
schönau. Det bevidner i 
hvert fald de venlige tak-
kebreve, som russiske og 
nederlandske fremmedar-
bejdere lige efter befriel-
sen i 1945 har sendt til 
firmaet (kan ses gengivet 
på en internetside om Ro-
bot). 
 
Kort efter krigens slutning 
blev de kostbare maski-
ner, værktøjet og tusind-
vis af kameraer og objekti-
ver læsset på 28 jernbane-
vogne, for at blive bragt 
tilbage til Düsseldorf, hvor 
fabriksbygningen på Aa-
chener Straβe kun havde 
lidt mindre skade. Men 
absolut intet nåede be-
stemmelsesstedet. Alt for-
svandt åbenbart i den før-
ste efterkrigstids tyske 
ragnarok. Derved blev en 
omgående ny begyndelse 
umuliggjort. Det varede 

Robot reklame fra krigens tid.  
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I 1952 købte det danske 
flyvevåben 200 stk. RO-
BOT II med højt fjederhus, 
dvs. med 50 billeder ved et 
optræk. Alle kameraer fik 
på topdækslet indridset 
(ikke rigtig graveret) et vin-
gepar og et nummer. Jeg 
har fået lov til at tage bille-
der af nr.17, hvis heldige 
ejermand er vor gode ven 
François Marchetti. 
 
Samme år kom ROBOT 
STAR I på markedet, hvis 
mest markante kendetegn 
var returspolingknappen, 
som gjorde det muligt at 
benytte almindelige 35 
mm filmpatroner og spole 
filmen tilbage. På opsam-
lersiden havde man dog 
stadig brug for en såkaldt 
N-kassette. Også dette ka-
mera kunne leveres med 
dobbelt fjederhus. 

En historie om Robot 

 
1954 så begynderkamera-
et ROBOT JUNIOR dagens 
lys, hvor søgeren ikke 
kunne drejes til siden og 
returspolingen var sparet 
væk. Både ROBOT STAR I 
og ROBOT JUNIOR blev 
produceret indtil 1960. 
 
Året 1953 bragte en sen-
sation i form af det i sand-
hed kongelige ROBOT 
ROYAL. Med årene blev 
der tale om en hel del ver-
sioner, bl.a. fordi kamera-
et efterhånden kunne leve-
res i formaterne 24x18 
mm, 24x24 mm og 24x36 
mm. De to sidstnævnte 
formater var i produktion 
helt til 1972. 
 
Allerførst kom grundmo-
dellen ROBOT-ROYAL 
Mod. III. 
 
Som alle efterfølgende hav-
de den i bunden fået ind-
bygget to fjederdrev, der 
blev trukket op ved hjælp 
af et greb på bunddækslet 
af kamerahuset. Format-

frem til starten af 1947, 
inden produktionen så 
småt kunne komme i gang 
igen, ikke mindst ved 
hjælp af den engelske be-
sættelsesmagt. 

Fra 1951 til 1955 leverede 
man ROBOT IIa, der var 
kendetegnet ved en tilbe-
hørsko på topdækslet og 
blitzkontakt på fronten til 
både X og F synkronise-
ring. 

Robot II ”No 17” fra det danske 

luftvåben. 
© Kl.-Riess. 

Robot Star I, produceret fra 1952 
til 1960. 
© Kl.-Riess. 
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størrelsen bestemte, hvor 
mange billeder der kunne 
eksponeres ved et enkelt 
optræk og med hvilken ha-
stighed. Ved ROBOT-ROY-
AL 24 var der tale om 24 
billeder pr. optræk med en 

Robot Star II, produceret fra 
1966 til 1968.  
© Leif Johansen.  

Robot Royal 36, produceret fra 1955 til 1972. Bemærk kombinationen 
af bajonet og gevind. © Kl.-Riess. 
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hastighed på 6 billeder/
sekund. Alle kameraer ud-
mærkede sig ved en i sø-
geren integreret afstands-
måler (målesøger) og en 
god og robust objektivtil-
slutning, der kan ses som 
en slags kombination af 
bajonet og objektivgevind. 
 
ROBOT-ROYAL Mod. II 
var uden afstandsmåler og 
havde skruegevind i stedet 
for objektivbajonet. Men 
gevindet svarede til det 
delvise gevind på de andre 
objektiver, som derfor alli-
gevel lod sig skrue på. 
Denne sjældne kamera-
model blev kun fremstillet 
fra 1954 til 1957. 
 
1950’erne og 60’erne var 
en god tid for ROBOT 
BERNING & Co. og for fir-
maets indehaver Hans-
Heinrich Berning. Han 
spillede en betydelig rolle i 
’Verband der Deutschen 
Photographischen Indu-
strie’ og som formand for 
messeudvalget for Photo-
kina. 
 
Med ROBOT Vollautomat 
STAR II dukkede et nyt og 
mere afrundet design op i 
1958. Der blev tale om to 
modeller. På den ene sad 
et hjul inde i siden af top-
dækslet. Med det trak 
man kameraet op, som 
derefter kunne fyre 18 bil-
leder af i rap. Den anden 
model havde et højt fjeder-
hus på toppen, som kun-
ne præstere 50 billeder 
efter et optræk. 
 
Begge modeller blev i 1969 
afløst af ROBOT STAR 25 
og ROBOT STAR 50, som 
begge fremtrådte i sort la-
kering. Den første havde 
igen et hjul i siden af top-
dækslet og kunne trækkes 

Robot Recorder 24, det danske ”Søartilleriet”.  

Robot Recorder, det svenske ”KFl 3” (flyvevåbnet). 

Robot Motor-Recorder med filmkassette.  
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En historie om Robot 

op til 25 billeder, og den anden havde fjeder-
huset ovenpå og klarede 50 billeder. Alle mo-
deller fandtes i forskellige versioner.  
 
I 1954 lancerede man til registreringsopgaver 
i teknik og videnskab en meget simpel udgave 
af ROBOT ROYAL, hvor hele topdækslet med 
afstandsmåler og søger var blevet udeladt. 
Modellen fik betegnelsesen ROBOT RECOR-
DER. Men netop den skulle vise sig at blive 
grundstenen, som firmaet kom til at bygge 
fremtiden og overlevelsen på. Allerede i 1957 
besluttede Hans-Heinrich Berning sig til at 
satse på det tekniske fotografi fremover. Fje-
derdrevet i kameraet blev erstattet af en elek-
tromotor, hvorved kameraet muterede til RO-
BOT MOTOR RECORDER. Denne kom til at 
udgøre hjertet i det tekniske udstyr til regi-
strering, optegning af måleværdiger, trafik-
overvågning og lignende opgaver, hvis udvik-
ling og produktion firma ROBOT BERNING & 
CO. specialisierede sig i og skabte sig et navn 
på. 
 
I 1999 blev ROBOT en del af Jenoptik GmbH, 
som er en efterfølger af Carl Zeiss i Jena. Produktionsoversigt. 

Robot produktion i Düsseldorf. 
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Photosynthesis 
Fifty Camera Flowers  

 
Natalie Iwanycki Ahlstrand og Bjarke Ahlstrand  
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Photosynthesis 

Fra bogens forord, skrevet af Nina Rønsted, Profes-
sor og kurator for botaniske samlinger, Statens Na-
turhistoriske Museum: 

Om vi er omgivet af regnskovens fugtige mørke grøn-
ne, eller om vi retter blikket udover endeløse landska-
ber, bjergtages vi af naturens kraft og skønhed. 
 
Et foto fastholder den levende natur, inspirerer vores 
fantasi og bringer farver og detaljer til live langt væk 
fra planternes naturlige voksested. I mere end hund-
rede år har kameraer troligt givet nyt liv til planter. I 
denne bog giver planterne de udtjente kameraer et 
pust af nyt liv tilbage. 

HASSELBLAD 500 EL/M, 1971 
Kameraet er yndet af mange professionelle. Det har en motor-
kraft, som gør det let at skyde uafbrudt. 
Planten ”Mesembryanthemum nodiflorum” tilhører den populære 

sukkulentslægt, der kan overleve næsten i hvilket som helst 
goldt landskab, og har også gjort det i flere år i vores gamle 
Hasselblad. 

KODAK DUAFLEX II, 1950 
De forskellige Dualflexer havde bakelithuse med metalfittinger 
og -pynt, og de kunne fås med enten en enkelt 75mm f15 Kodet 
optik eller med en 72mm f8 triplet optik.  
Planten ”Haworthiopis attenuata” er hjemmehørende i den østli-

ge Capeprovins i Sydafrika. 

VOIGTLÄNDER JUBILAR, 1931 
Kameraet er blevet fremstillet af 
Voigtländer AG i Braunschweig i an-
ledning af firmaets 175-års jubilæum. 
Planten ”Calluna vulgaris”, eller lyng, 

findes i nogle af de smukkeste og vil-
deste landskaber i Danmark - på he-
den. 

VREDEBORCH VREDE BOX, 1950 
Vrede Box er en serie af mediumfor-
mats-boks-kameraer fremstillet af 
Vredeborch GmbH i Nordenham, 
Tyskland. For danskerne er det et 
pudsigt navn pga. ordet Vredes be-
tydning på dansk. 
”Hoya serpens” planten stammer fra 

Himalaya og dyrkes pga. sine speciel-
le blade og blomster. 
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Photosynthesis 

 
”Fotosyntese” indeholder 
50 af vores favorit kame-
rablomster – en blanding 
af mekaniske kameraka-
davere og levende planter. 
Det er kulminationen på 
tre års arbejde fra vores 
side, men for at sætte det i 
perspektiv, så skal det 
nævnes, at de ældste med-
virkende kameraer har 
100 år på bagen, og plan-
terne har været 350 år 
undervejs. Men hvordan 
opstod idéen til dette post-
apokalyptiske, botaniske 
projekt?   
 
Den første kamerablomst 
kom til verden i sommeren 
2016, da Bjarke tog et 
gammelt, defekt kamera 
med hjem fra sin butik, 
One Of Many Cameras 
(OOMC), på Gråbrødre 
Torv i København. Optik 
og spejl manglede, og ka-
meraet var derfor hult in-
deni. Så vi fandt en lille 
sukkulent fra vindueskar-
men, som ville kunne 
overleve på den begrænse-
de plads. Kort tid derefter 
blev det ene defekte kame-
ra efter det andet taget 
med hjem, og arbejdet 
med at skabe unikke syn-
teser mellem fragmentari-
ske kameraer og levende 
planter begyndte. 
 
Den allerførste kamera-
blomst, som vi udstillede i 
OOMC lever den dag i dag, 
Mesembryanthemum nodi-
florum i et Hasselblad. 
Men reaktionerne var 
blandede i starten; en del 
af de gamle, nørdede foto-
grafika-samlere blev for-
færdede ved synet af ka-
meraernes Ferrari, der var 
reduceret til en jordfyldt 
beholder. Andre derimod 
blev med det samme dra-
get af vores vision om at 

MAMIYA C220, 1973 
Ulig sit tyske modstykke, Rol-
leiflex´en, så har denne japan-
ske udgave udskiftelige optikker. 
Det er et noget klodset og tungt 
TLR mediumformatskamera, 
men kaktussen elsker det. 
Stiklinger fra denne kaktus 
”Aporocactus flagelliformis” er 

meget gode til at overleve i vores 
gamle kameraer. 

CONTAX II, 1939 
Dette legendariske kamera fra 
Zeiss Ikon har måske set noget 
til Østfronten i 2. Verdenskrig, 
eftersom det meste af indmaden 
manglede, da kameraet blev do-
neret til fotosynteseprojektetet. 
Denne tulipanart stammer fra 
Europa, Asien og Afrika. Selv om 
den er lillebitte sammenlignet 
med sine højt kultiverede slægt-
ninge, så synes vi, at den bare 
passer helt perfekt til dette ka-
mera.  

POLAROID ELECTRIC EYE 900, 
1960 
Dette smukke kamera er desig-
net af Walter Dorwin Tiague, og 
det har fuldautomatisk elektro-
nisk kontrolleret belysning til 
både lukker og blænde. 
”Sanseviera fischeri”, almindelig 

kendt som slangeplante, er op-
kaldt efter den tyske forsker Gu-
stav Adolf Fischer, som samlede 
planter i Kenya og Tanzania. 
Som følge heraf døde han af sort 
feber. 
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Photosynthesis 

bringe nyt liv til mekanisk 
skrald og fascineret af den 
post-apokalyptiske følelse, 
som værkerne frembrin-
ger. Måske er de en på-
mindelse om, at planterne 
en dag vil overtage de sid-
ste rester af menneskehe-
dens skaberværk. 
 
Bogens billeder er fotogra-
feret på digitale mellemfor-
mats Hasselblad-kame-
raer. De er hverken over-
drevet kunstneriske, per-
fektionistiske eller retou-
cherede (og dog fremstår 
de stiliserede på deres 
egen vis). Defor optræder 
både døde blade, spildt 
jord og endda svamp i vis-
se linseelementer. 
 
De defekte kameraer er 
donationer fra samlere, el-
ler de stod og samlede støv 
på hylderne i One Of Many 
Cameras, mens de afven-
tede deres skæbne – eller 
måske en ny begyndelse. 
Nogle af planterne er me-
get sjældne i den fri natur, 
men almindelige som dyr-
kede planter. Alle planter-
ne er etisk anskaffet, en-
kelte fra specialdyrkere. 
Og vi garanterer 100%, at 
ingen planter kom til ska-
de under projektets tilbli-
velse, men adskillige ka-
meraer led overlast. 

OLYMPUS OM-4 TITANIUM, 1986 
Dette kamera repræsenterer det højeste udvikling-
trin i Olympus OM-serie. (introduceret i 1972). 
”Dionaea muscipula”, den berygtede Venus-
Fluefanger, er en af de mange kødædende plan-
ter, som stammer fra den sydøstlige del af USA.  

FUJI GX680 PROFESSIONAL, 1989 
Fuji GX680 er et gigantisk singleoptik reflekska-
mera til mediumformatfilm produceret af Fujifilm. 
Der er 18 udskiftelige objektiver og filmholdere til 
det usædvanlige filmformat 6x8cm. 
I kameraet er der en fantastisk slægtning til ver-
dens største blomsterstand, den majestætiske 
”Amorphophallus konjac”. Vores er fra Indonesien 

og frembringer en stinkende lugt for at tiltrække 
bestøvede insekter.  
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GAP 6x9 BOX CAMERA, ca. 1950 
Produceret af Georges Paris, en fransk kamera-
producent, der fremstillede billige kameraer under 
mærket GAP fra 1940´erne til 1950érne. 
”Iris reticulata”, dværgiris, stammer fra Kaukasus 

i det nordlige Iran. Den bliver kun op til 15cm.  

SINAR P2 4x5´´, 1984 
På Sinar storformatkameraer kan både optikken 
og bagstandarten bevæge sig i rotation eller line-
ært i en hvilken som helst retning og giver mulig-
hed for perspektiv- og skarphedsplan-korrigering. 
Slægten ”Guzmania” er meget yndet som pryd-

plante i hjemmet. Den stammer fra Florida, Mexi-
co og Central- og Sydamerika.  

MAMIYA M645 SUPER, 1985 
Designet af Tsuneaki Munakata. 645-kameraet skyder 6x4,5cm 
billeder på 120 film. Det japanske firma blev erhvervet af det dan-
ske Phase One i 2015. Det anvender stadig Mamiya 645 objektiv-
fatning, selv om optikkerne i dag har autofokus og især fremstilles 
af Schneider-Kreuznach. 
En af forårsbebuderne  - Erantis hyemalis - er en skovplante. Vi 
glæder os til at se dette forårstegn i vore haver i februar og marts.  
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Photosynthesis 

 
Bogen viser i alt 50 fotosyntese-billeder 
efterfulgt af fyldestgørende billedtekster 
på engelsk, fransk og dansk. 

 
For yderlige information, kontakt: 
Andreas Moesgaard, 
One Of Many Books, tlf. 29 80 94 62. 
contact@oneofmanybooks.com  

KIEV 88, 1975 
Kiev 88, sommetider for sjov kaldt Hasselbladski, 
er det mest berømte af Kiev-kameraerne, fremstil-
let af Arsenalfabrikken i Ukraine. Kvalitetskontrol-
len har været ret dårlig på disse kameraer (dvs. 
de er ofte defekte), men de skaber smukke kame-
rablomster. 
”Muscari armeniacum cultivar”hører hjemme i Eu-

ropa og Asien og kaldes normalt for druehyacint.  

BOGENS FORFATTERE 
Natalie Ahlstrand er en canadisk botaniker og 
forsker. Bjarke Ahlstrand er en markant TV pro-
ducent, entrepreneur  og fotokunstner.  
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Det hele blev solgt som 
skrot i 1955. Alt produkti-
onsudstyret, de mange 
specialfremstillede maski-
ner og det specialværktøj, 
som Peter Kardon havde 
indkøbt for ½ million dol-
lars et årti tidligere. Fa-
brikken var lukket og en 
forretningsdrøm lå i rui-
ner. Produktionen af Kar-
don kameraet var defini-
tivt slut. Heldigvis opleve-
de Peter Kardon ikke selv 
det endelige fald. 

 
Historien om Kardon ka-
meraet er historien om en 
utrolig kynisme, der ramte 
den amerikanske kamera 
industri i efterkrigsårene. 
Det hele startede med Pe-
ter Kardonsky, der var født 
i Ukraine 1884, men ud-
vandrede til USA i 1905. 
Her ændrede han sit efter-
navn til det mere mund-
rette – Kardon, der også 
blev navnet på kameraet, 
han satte i produktion i 
krigens sidste år. 

 

Peter Kardon 
 
Jørn Jørs Pedersen 

 
I USA blev Peter Kardon 
hurtigt integreret og en 
stor patriot af det ameri-
kanske samfund, hvor han 
fik en ingeniøruddannelse. 

Civilian Kardon med originalt 
Kodak f2 47mm objektiv (Leitz 
Photographica Auction Wien). 
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Peter Kardon 

I forlængelse af japanernes 
bombardement af Pearl 
Harbor i december 1941, 
indtrådte amerikanerne i 
2. verdenskrig. Den ameri-
kanske krigsdeltagelse 
skabte et øget behov for 
dokumentation med foto-
grafiske billeder.  I samme 
forbindelse overtog U.S. 
Government kontrollen 
med E. Leitz Company i 
New York, og det blev be-
sluttet at de, under Peter 
Kardons ledelse, skulle 
forøge virksomhedens be-
skedne kameraproduktion, 
så den kom op på 6.000 
stk. Leica IIIa kameraer, 
der alle skulle leveres til 
US Signal Corps. Imidler-
tid viste det sig, at der ikke 
var de nødvendige kompe-
tencer til rådighed og at 
det tilgængelige lager af 
reservedele var meget min-
dre end anslået. Da pro-
duktionsudstyret samtidig 
ikke levede op til Peter 
Kardons krav, blev projek-
tet opgivet. I stedet tilbød 
Peter Kardon at påtage sig 
en personlig risiko og på-
begyndte produktionen af 
et helt nyt kamera. Med en 
kontrakt på levering af 
6.000 stk. kameraer, til US 
Signal Corps, startede han 
for egne midler Premier In-
strument Corporation. 

Civilian Kardon 1632 monteret 
med Chiyoko Super Rokker 2,8 f 
45mm objektiv. 

På bundstykkets inderside står 
Premier Instrument Corp. som 
producent. 
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med tilskud via Marshall-planen, der 
understøttede den europæiske produkti-
on. Under forsøget på at afsætte de 
2.000 kameraer på det ulige marked, 
blev Premier Instrument Corporation i 
slutningen af 1947 endnu engang kon-
taktet af US Army, denne gang med en 
forespørgelse om at producere et nyt ka-
mera med helt specielle egenskaber. 
Først og fremmest skulle det fungere un-
der temperatursvingninger mellem -55 
og +65 og kunne betjenes af personer, 
der var iført kraftige handsker. 
 
Trods skuffelsen med Civilian Kardon, 
påtog Peter Kardon sig endnu engang 
opgaven, og kort før sin død den 24. de-
cember 1948, blev de to første prototy-
per, der levede op til de ekstreme krav, 
leveret. Ledelsen af Premier Instrument 
Corporation blev overtaget af hans søn-
ner og svigersønnen Irving Gross, der 
stod for den første leverance af 990 ka-
meraer i juli 1951 og derefter 664 i maj 
1954. Alle yderligere forsøg fra Irving 
Gross side på at indgå en ny kontrakt 
med US Army blev afslået. De væsentlig-
ste årsager hertil skal findes i, at Leica 
kameraet var billigere, og ikke mindst 
var der et uforudset sikkerhedsproblem. 
En stor del af kameraerne skulle bruges 
af CIA i hemmelig tjeneste, og da de 
sjældent forekom i privatbefolkningen, 
stod det forholdsvis hurtigt klart, at en 
person udstyret med et Kardon kamera 
kunne være en amerikansk agent, og 
dermed udgøre en sikkerhedsrisiko. Igen 
stod Premier Instrument Corporation til-
bage uden en ordre og med økonomiske 
skrammer. 
 
Civilian Kardon 
Grundlæggende eksisterer der kun 2 for-
skellige udgaver af Kardon kameraet: 
 
Som nævnt blev Civilian Kardon produ-
ceret fra 1947 og et par år frem. Det er 
med enkelte undtagelser en kopi af Leica 
IIIa.  Et 135mm søgerkamera med 
39mm objektivfatning, særskilt viewfin-
der og afstandsmåler, og som på Leicaen 
er der monteret en dioptri indstilling un-
der tilbagespolingsknappen. Lukkeren 
kan indstilles fra 1 sek. til 1/1000 sek. + 
B og T, og der er ingen selvudløser. Ind-
graveringerne på toppen er enkelte, ét 

Peter Kardon 

Kardons opgave blev først og fremmest at 
designe et nyt kamera. På mange måder 
kom det til at ligne et Leica IIIa, det blev 
en smule mindre, men havde stort set de 
samme tekniske funktioner som Leicaen. 
Næste step var produktion af maskiner 
og værktøj, der kunne fabrikere alle ka-
meraets 452 individuelle dele, med væ-
sentlig mindre tolerancer og i en kvalitet 
der overgik Leica.  Sluttelig skulle der 
indgås aftaler omkring det nødvendige 
objektivvalg. Samlet udgjorde Peter Kar-
dons personlige investeringer i projektet 
ca. 1/2 million dollars. 
 
Endelig, medio 1945, var de første prøve-
kameraer klar. Peter Kardon var på rette 
kurs og kunne gå i gang med at produ-
cere de første kameraer af ordren, der i 
mellemtiden var reduceret først til 2.000 
stk. og derefter til 750 stk. Nedgangen 
sluttede imidlertid ikke med det. Efter 
japanernes kapitulation i august 1945, 
kunne den amerikanske hær ikke længe-
re finde anvendelse for de bestilte kame-
raer, hvorfor de også aflyste resten. Der-
med stod Premier Instrument Corporati-
on og Peter Kardon tilbage med en stor 
investering i produktionsudstyr og et la-
ger på 2000 stk. uafsatte kameraer. De-
res eneste løsning for at komme ud af 
den kritiske situation var at gå ind på 
det stærkt konkurrenceprægede private 
marked. 
 
I Popular Photography, december 1946, 
kan man under overskriften New Ameri-
can Miniature in Production læse, at 
”Premier Instrument Corporation lance-
rede et nyt kamera på markedet for mi-
niature entusiaster, og at Peter Kardon 
har påtaget sig opgaven, at bygge et 
”Leica” kamera, men i bedre kvalitet og 
at der allerede er produceret 2.000 ka-
meraer”. Endvidere anslås det, at ud-
salgsprisen vil være ca. 300 dollars plus 
tax.  I samme udgave finder man en an-
nonce for et langt billigere Leica G (IIIa) 
udstyret med en Summar 50mm 2,0 til 
en samlet pris på 242 dollars. 
 
Det første Kardon kamera, ofte betegnet 
som ”Civilian Kardon”, var monteret med 
et Kodak Ektar F2/47mm objektiv, og 
som det fremgår væsentligt dyrere end 
sit forbillede Leica IIIa, der blev solgt 
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Kardon med stor inskription efterfulgt af 
USA i mindre størrelse. Derudover er der 
kameraets serienummer. På bundstyk-
ket står: Open / Close efterfulgt af en 
retningspil og igen markeret USA. Det 
eneste sted på kameraet hvor det frem-
går, at det er Premier Instrument Corpo-
ration der stå for produktionen, er bund-
stykkets inderside.  Skindcoveret er i 
samme gode kvalitet som resten af ka-
meraet, med en fin struktur, der gør at 
det er behageligt at holde i hånden. 
 
Standard objektivet var et Kodak Ektar 
f:2 47mm, af samme type som er kendt 
fra Retina serien, modificeret med en 
39mm fatning og et eksternt fokus hjul 
der er placeret ved kl. 11. Det har inter-
national blændeskala fra f2 til f16, og 
afstandsindstillingen er markeret i feet. 
Udover Kodaks initialer er der på den 
næst yderste objektiv ring indgraveret: 
Premier Instrument Corp, hvilket indike-
rer deres delvise deltagelse i produkti-
onsprocessen. Den samlede produktion 
var mindre end 2.000 eksemplarer. 

 
Military Kardon 
Military Kardon kameraet har også fået 
betegnelsen ”Cold camera”. Det er mon-
teret med en bredere filmfremførings-
knap med to paler til indstilling af num-
mertælleren. Udløseren er forhøjet og sø-
geren og afstandsmåleren skal ses på 
lidt afstand fra kameraet. Yderligere er 
der en ekstern pin på slow speed knap-
pen, hvilket gør det nemmere at betjene 
iført handsker. Som standard har det 
samme Kodak 47mm Ektar objektiv som 
den civile model, men fokushjulet er 
større og flyttet ned til kl. 7, således det 
kan betjenes nedefra med venstre hånd. 
Kameraet har ingen indgraveret serie 
nummer, men på bagsiden er der monte-
ret en plade med teksten: Signal Corps, 
kameraets serienummer, som på forun-
derligvis starter med 0, kontrakt og et 
internt nummer, samt Premier Instru-

Military Kardon - fokushjulet er flyttet til kl. 7.00 
(Leitz Photographica Auction Wien). 
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ment Corp. I alt blev der solgt 
1.654 stk. af disse kameraer til 
den amerikanske hær. Herudover 
anslås det, at der blev afsat små 
200 stk. til offentligheden, hvilket 
giver et samlet antal på ca. 1.800 
stk. 
 
Objektiver  
Af konkurrencehensyn var det 
nødvendigt, at Premier Instrument 
Corporation også kunne tilbyde 
andre objektiver end Kodaks 
47mm Ektar. Udover modificering 
af mounten, producerede de aldrig 
selv fotografiske objektiver, men 
valgte at fastholde samarbejdet 
med Kodak, der udviklede et par 
ekstra objektiver til brug for Kar-
don kameraet. Det første var Wide
-Angel Lykemar f:3,5 35mm, der 
som navnet antyder - like Elmar - 
næsten havde samme form og 
konstruktion som en chrom, 
snailcam Elmar f/3,5cm 1:3,5. 
Derudover blev det til to ikke af-
standskoblede objektiver, en Ko-

Military Kardon set oppefra.  

Den monterede plade levner ingen tvivl om kameraets til-
hørs forhold og producent (Leitz Photographica Auction 
Wien). 
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Peter Kardon 

dak 90mm f2 Lykemar og en Kodak Ana-
stigmat f4,5 161mm. Det er dog uvist, 
om det sidste blev produceret specifikt til 
Kardon eller med henblik på brug til Lei-
ca og andre 39mm søgerkameraer. Men 
sikkert er det, at alle tre er produceret i 
meget få eksemplarer, og er yderst sjæld-
ne. Desuden producerede PHOTOGRA-
PHIC ARTS MFG. CORP. N.Y en 3 ele-
ment Pam Britar F4,5 105mm hvor der 
specifikt er nævnt ”Coupled For Leica Or 
Kardon” på emballagen. 
 
Afslutning 
På vegne af Premier Instrument Corpora-
tion måtte Irving Gross opgive at for-
handle en ny kontrakt på plads med den 
amerikanske hær. En kort, men vigtig 
historisk æra i den amerikanske kame-
rahistorie var slut. 
 
Fra 1947 til 1954 blev der produceret 
mellem 3.600 og 3.800 stk. af det, i dag, 
ikoniske Kardon kamera. 
 
I 1955 måtte Premier Instrument Corpo-
ration kaste håndklædet i ringen, opgive 
produktionen og alt inventar og produk-
tionsudstyr blev solgt som skrot. Det 
samlede udbytte udgjorde 1.500 dollar.  

Indgraveringen i Kodak objektivet fortæller om 
”Premier Instrument Corporation” deltagelse i pro-

duktionsprocessen (Leitz Photographica Auction 
Wien). 

Wide-Angel Lykemar f:3,5 35mm. 
M39 koblet Pam Britar F4,5 105mm. 

Kilder og billeder: 
Leica Copies by HPR.
Leitz Photographica Auction Wien. 
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Stereoskopi. 
Torsdag 22. oktober 2020 
 
Peter Randløv genopliver det første temanummer om ste-
reoskopi, Objektiv nr. 38, 1987. ”Stereoskopi, at se rum-
meligt”. Det bliver naturligvis med 3D billeder og krydret 
med nogle af de mest spændende billeder, der er kommet 
til de seneste år i Registrant over Danske Stereoskopbil-
leder. 

 

Billedgruppen 
 
Gerhard Ryding 

Kommende møder 

Nyholm. Dokkens indvielse den 18. august 1858. Skruefregatten Sjæl-
land indsættes i dokken. Foto af F. Henschel, 1825-1883, København 
og Slagelse. Billedet tilhører Det Kongelige Bibliotek. 

Vådkollodium  
- landskabs- og arkitek-
turbilleder 
ca. 1855-1865 
Torsdag 26. november 
2020 
 
Ann Vibeke Knudsen er 
aftenens foredragsholder 
og skriver: ”Jeg er optaget 
af at finde ud af, hvilke fo-
tografer det var, der foto-
graferede de første topo-
grafiske billeder i Dan-
mark, i den (fra 1851) nye 
vådkollodium-teknik. Altså 
billeder af landskaber, 
bygninger, mindesmærker, 
prospekter og lignende. 
Glasnegativerne blev kopi-
eret på albuminpapir og de 
tidlige billeder i denne van-
skelige teknik, der bl.a. 
krævede et mobilt mørke-
kammer, er ofte både 
smukke, delikate og meget 
detaljerige - og så fortæller 
de i den grad om et for-
svundet Danmark.” 
 
 
 
 
 
Obs.!! Har du nogle så 
gamle billeder liggende, så 
tag dem meget gerne med 
til mødet! 
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Sommerens billedfund 
Tune Laug. 
 
Mange fotosamlere har sikkert oplevet 
forbavselsen og spændingen ved at foto-
grafier eller kameraer er dukket op fra 
en helt uventet kant. 
 
Sådan gik det for mig i starten af som-
meren. Jeg havde været på genbrugs-
pladsen med forskelligt affald, og tjekke-
de lige containeren med bøger. Og der, 
mellem alle bøgerne, lå nogle indramme-
de fotografier, hvor fotografiet af en her-
re med arabisk lignende klædedragt til-
trak sig min opmærksomhed. Også det 
indprægede firmalogo virkede interes-

Billedgruppen 

sant: ”Lehnert et Landrock Tunis.” Da 
jeg kom hjem og slog firmanavnet op, vi-
ste det sig, at  ”Lehnert & Landrock” var 
virksomme i de første 30 – 40 år af 1900
-tallet, med atelierer i bl.a. Tunis og Kai-
ro. Firmaet blev drevet af Rudolf Franz 
Lehnert (1878 – 1948) og Ernst Heinrich 
Landrock (1878 – 1966), begge oprinde-
ligt fra Mellemeuropa. De aftog portræt-
ter og fotograferede både bygninger, mo-
numenter og landskaber, og nok så 
kendt: ”kunstneriske nøgenbilleder” af 
kvinder i Nordafrika, - alt sammen speci-
elt henvendt til det Europæiske marked. 
Desværre står der på dette billede ingen 
oplysninger hverken bag på fotografiet 
eller på bagsiden af indramningen. 
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Nogle dage senere skulle 
jeg atter hen på genbrugs-
pladsen. I containeren 
med kasserede vinduer og 
spejle mm. fandt jeg foto-
grafiet af en ung forret-
ningsmand der taler i dik-
tafon! Absolut et interes-
sant fotografi efter min 
smag. Det fortæller noget 
om tidens tekniske frem-
bringelser, og så ligner det 
næsten en teaterscene, 
hvor den travle forret-
ningsmand sidder hen-
slængt midt i den fine op-
stilling. Da jeg rutinemæs-
sigt vendte billedet om 
stod der bag på rammen: 
Christian Hansen *17.10. 
1885, og på bagsidepap-
pet: 1911. Men der er jo 
rigtig mange der hedder 
Christian Hansen. Da jeg 
forsigtigt tog fotografiet ud 
af rammen kom overra-
skelsen: Nogle havde hel-
digvis skrevet en lille no-
tits som var klistret på in-
dersiden af indramnings-
pappet. Årstallet 1911 
stemmer, og herren med 
diktafonen er grosserer 
Christian Hansen. Som 
det ses af notitsen er han 
knyttet til ”cyclefabriken 
Sport” på Enghaveplads 
14, Kbh. V. Formodentlig 
har fotografen anvendt en 
magnesium blitz som giver 
genskind i begge vinduer, 
og i øvrigt sørger for at he-
le rummet er lyst godt op. 
 
Den tredje og sidste af for-
sommerens billedoverra-
skelser kom jeg ud for i 
forbindelse med boghand-
len ”Vangsgårds” nyheds-
breve. Vangsgård havde 
averteret med et større ud-
salg af grafik og diverse 
tryk og en mindre portion 
fotografier. Da jeg bladrede 
gennem diverse gamle tryk 
af tidligere kendte herrer, 

Billedgruppen 
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dukkede dette håndkolorerede fotografi 
af en kvinde op. Det er lidt specielt i hele 
sin udformning, og jeg syntes at prisen 
50 kr. ikke var skræmmende, - og måske 
nogle ville kunne fortælle noget mere når 
jeg tager det med til førstkommende mø-
de i DFS billedgruppe. Da jeg kom hjem 
og tog fotografiet ud af det lukkede pla-
stikomslag så jeg en sort, lidt rusten 
bagside og tænkte at det måtte være et 
koloreret ferrotypi, prøvede også med en 

magnet -  som blev hængende. SPÆN-
DENDE, og noget nyt for mig. Pladen 
måler 16,5 x 21,5 cm, - væsentligt større 
end jeg normalt ser dem. 
 
 
Det har været nogle sjove oplevelser, og 
interessant, hvis jeg finder - eller der 
dukker nogle flere ”puslebrikker” op om 
de tre fotografier. Det vil jeg meget gerne 
høre om. 

Billedgruppen 
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Certo-Camerawerk 
Hartmut Thiele 
 
Privattryk 
Pris €14,80 
 
Af Klaus-Eckard Riess. 
 
Denne publikation fortæller Cer-
tos historie fra 1902 til 1987. Ved 
siden af firmahistorien bliver 
samtlige kameramodeller præsen-
teret, lige fra de første klapkame-
raer over rullefilmstyperne til den 
spændende udvikling på 35mm-
området. Det 70 sider tykke værk 
i A4-format er ovenud rigt illustre-
ret og rummer også en uddybende 
beskrivelse af DDR´s ORWO-SL-
Kassette. 
 
Et enkelt kamera er dog ikke re-
præsenteret. Det er min egen Su-
per Dollina, som er et unikat, for-
di den er blevet sammenbastlet af 
en ungdomsven, der i halvtredse-
re har stået i lære hos Certo. Luk-
ker og objektiv har han åbenbart 
taget fra et helt andet kamera. 
Ifølge Hartmut Thiele er Steinheil 
Cassar objektivet blevet leveret til 
Welta den 6.6.1942 (i alt 1289 
stk.). 
 
 
 
Bogen (hæftet) kan bestilles hos: 
Hartmut Thiele 
Herterichstr. 83 
D-81477 München 
Tlf. +49 89 79 81 05 
Email: 
Thiele.Hartmut@t-online.de. 

Bog- & Udstillingsomtale 

 
Tune Laug 

Klaus´ Certo Super Dollina. 
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Medlemsorientering 
 
Tune Laug 

 Program: 
 
 10:00 Loppemarked opstilles og udstillere er meget 

velkomne til at vise deres fotografika eller 
hænge 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: Leif Johansen, Jesper B. Pedersen, 

Andreas Trier Mørch og Tune Laug.  
   Alle fire modtager genvalg. 
  Svenn Hugo har meddelt at han træder ud af 

bestyrelsen af helbredsmæssige grunde.  
   Derfor foreslår bestyrelsen at Ann Vibeke 

Knudsen vælges som nyt bestyrelsesmedlem. 
 6. Valg af 2 revisorer. 
  På valg er:  Willy Thomsen og Lars Schönberg-

Hemme.  
   Begge modtager genvalg. 
 7. Fastsættelse af kontingent. 
 8. Eventuelt. 

Landsmøde og generalforsamling 

Lørdag den 03.10.2020 

Forsamlingshuset Østergade 33, 5500 Middelfart 
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Medlemsorientering 

Kommende møder 

København 
 
Preus Museum ”det nasjonale fotomu-
seet” 
Torsdag den 17.september. 
 
Tune Laug fortæller og viser billeder fra 
udflugten sommeren 2019 til Preus Mu-
seum i Horten i Norge. Præsentation af 
museet, museets temaopdeling af den 
fotografiske udvikling, og fokusering på 
udvalgte kameraer vil være en del af de 
emner, der præsenteres. 
 
 
Foredrag om kameraskrot, der bliver 
til nye billeder 
Torsdag den 15.oktober. 
 
Når gamle kameraer skal på den sidste 
rejse, til genbrug som metal, plast, elek-
tronik og glas, skal det ikke ske uden en 
lille fest. Kom og følg Lars Bahl i en kre-
ativ proces, hvor nye motiver skabes af 
gamle fotoapparater. 
 

 
Heinrich Zille i Berlin 
Folkekær kunstner, satiriker og foto-
graf 
Torsdag den 19.november. 
 
Klaus-Eckard Riess og Zilles fotografier 
tager os med på en vandring igennem 
kejser Wilhelms Berlin. Vi promenerer 
dog ikke på gaden Unter den Linden, 
men færdes derimod i de mere dystre by-
dele, hvor det jævne folk lever, knokler 
og også fornøjer sig. Som lidt krydderi 
drysses Heinrich Zilles satiriske tegnin-
ger ind imellem billederne. 
 
 
Julemødet 
Lørdag den 5. december. 
 
 
 
Jylland 
 
Middelfart 
Lørdag den 3. oktober. 



45 

2
0

2
0

 O
b

je
kti

v 
n

r.
 1

6
0 

EKSKURSION 
 

Af Andreas Trier Mørch 
 

Der er kommet et nyt fotohistorisk museum i København, som er navngivet 

LATERNA MAGICA 
 

Det består af tre rimeligt store rum og samt en glasveranda ud til en gårdhave - og er 
som sådan overskueligt. Men de udstillede genstande er af forbløffende høj kvalitet - 
herunder en samling spionkameraer. Endvidere kan et af rummene omdannes til et 
kæmpestort laterna magica, hvor gaden overfor på det nydeligste bliver vist på hovedet! 
Flere steder er der indrettet mulighed for portrætfotografering – herunder på glasveran-
daen.  
 

Medlemmerne af DFS er nu blevet inviteret på besøg 
 

lørdag den 10/10 og/eller søndag den 11/10 mellem kl. 13 og 15 
 
til rundvisning og samt samtale over en kop kaffe eller the. Men dette med en øvre 
grænse på 8 personer om dagen – både pga. museets størrelse og al det pågående coro-
na-halløj. Derfor er en tilmelding nødvendig til andreastriermorch@gmail.com. Hvis der 
melder sig flere end 16 kan et møde senere aftales. Da museet ikke er velhavende og bå-
de er indrettet og drives af en gruppe ulønnede venner koster besøget 50 kr. pr. delta-
ger. Vi kan også lade hatten gå rundt. 
 
Museet er beliggende på Niels Ebbesens Vej 13, 1911 Frederiksberg C. 
 
Se deres flotte hjemmeside: www.laternamagica.co   - inkl. de mange undersider. 

Medlemsorientering 
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Rapport fra en fotoudstilling 
Klaus-Eckard Riess 

 
I hele juli måned viste Museum Nordsjælland på Torvet i Hillerød en 
udstilling med interessante billeder af arkæologiske fund, som blev 
gjort ved udgravningerne til fundamentet til det nye super sygehus. 
 
For de smukke og unikke optagelser stod fotograf Phillip Nørgaard.  
 
På et møde i begyndelsen af 2021 vil han gerne fortælle os om den 
avancerede fotografiske teknik, han har benyttet sig af. 

Medlemsorientering 

3500 år gammel del 

af hjortetaksøkse 
med en længde på 
ca. 12 cm. 
Øksefragmentet er 
dekoreret med cirkler 
med indlagt birkebeg, 
der har givet et gra-
fisk udtryk.  

1800 år gammel kam 

med en brede på ca. 
8 cm. 
Kammen er sammen-
sat af tre lag ben og 
tak, som er holdt 
sammen af broncenit-
ter. 

900 år gammelt 

dragtspænde med en 
højde på ca. 5 cm. 
Er det en hest eller 
en drage? 

400 år gamle tand-

hjulstænder med en 
længde på ca. 25 cm, 
fra en vandmølle. 
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Anvisningssalg 
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Anvisningssalg 
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Vedrørende kommissionsbud til anvisningssalg! 
 

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

 

Rudolf Heinrich Zille 
(10. januar 1858 – 9. august 1929) 

var en tysk illustrator, karikaturtegner, litograf og fotograf. 
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NJAL FOTO 
Njalsgade 22. Tlf..: 3254-5590 

www.njalfoto.dk 
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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 
 
Bestyrelsesmedlem 
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 
klauseckardriess@gmail.com 

Sekretær 
Tune Laug 
Kærsangervej 5 
4581 Rørvig 
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 
klauseckardriess583@gmail.com 

Medlemsorientering mm 
Tune Laug 
Kærsangervej 5 
4581 Rørvig 
Tlf.: 6199 2715 
laugnell@gmail.com 

Layout 
Niels-Ove Rolighed 
Peder Munks Vej 81 
9300 Sæby 
Tlf.: 6061 6699 
nor@kanok.dk 

Redaktion 

Æresmedlemmer 
John Philipp, Svenn Hugo, 
Klaus-Eckard Riess. 

 

 

Kontingent 
Danmark kr. 400.- 
Udland kr. 500.- 
Netbank: Konto nr. 1551 1506447 
SWIFT-BIC: DABADKKK 
IBAN: DK35 30000001 5064 47 
 
Medlemsperiode 
1. januar til 31. december.  
Indbetalingskort udsendes i decem-
ber. 
Indmeldelse pr. 1/10-31/12 kr. 100,- 
Objektiv udsendes i april, september 
og december.
 
Adresseændring eller udmeldelse: 
Henvendelse til kassereren. 

Anvisningssalg 
afholdes ved generalforsamlingen i 
Middelfart i april, og i København i 
december. 
 
Anvisningssalgsbetingelser 
Henv.: Jesper Bruus Pedersen  /
Andreas Trier Mørck. 
Tilmelding af fotografika senest 
1. marts og 1. november. 
Bud kan fremsendes pr. tlf., mail 
eller brev. 
 
Medlemskab af DFS er obligatorisk 
for deltagelse i anvisningssalg. 
Sælger og køber betaler hver 12,5% 
i salær til DFS. 
 
Loppemarkeder 
afholdes normalt i forbindelse med 
alle medlemsmøder. 

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 2020 
ISBN 0107-6329 
Tryk: Strandbygaard Grafisk a/s  

Medlemsskab 
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