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Kine-Exakta60 hr
L. Del: Ihagee Kamerawerk

Svend Erik Jeppesen

I 6r er det 60 6r siden, at "Ihagee Kamerawerk Ste-
enbergen & Co." lancerede verdens forste spejlre-
flekskamera "Kine-Exakta" baseret pi 35mm kino-
film og med filmformatet 24 x 36 mm. Konstruk-
tsrenvar Karl Ntichterlein. Dermed har vi faet in-
troduceret nogle centrale navne omkring en epoke-
garende kamerakonstruktion og omkring spillet
om en virksomhed, der har strakt sig gennem det
meste af dette irhundrede: Ihagee Kamerawerk,
Johan Steenbergen, Exakta og Karl Ni.ichterlein.
Selvom Kine-Exakta'en i starten ikke var begunsti-
get af den samme succes og entusiasme som de
tilsvarende milsogerkameraer Contax og Leica,
har vel netop det enojede 24 x 36 spejlreflekska-
mera i en grad som ingen anden kameratype pivir-
ket moderne fotografi og kameraudvikling. Der er
derfor god grund til at fejre 60 irs jubilaet. I
Objektiv vil det ske med nogle artikler, hvoraf
denne forste handler om virksomhedens omtumle-
de historie. I de folgende artikler behandles fsrst
kameraernes udvikling fra Kine-Exakta til den sid-
ste version af Exa, og senere virksomheden og ka-
meraerne set i et dansk perspektiv.

Ffl andre kamerafabrikker har som Ihagee Kamera-
werk en historie, der bide afspejler vresentlige
trrek af det 20. irhundredes kameraudvikling, og
som samtidig har vreret strerkt pAvirket af alle dette
irhundredes storpolitiske omveltninger. Denne
historie er lang og kunne fylde meget. Her vil
hovedvregten blive lagt pA virksomhedens historie
efter2. verdenskrig, bl.a. fordi virksomhedens flar-
kigshistorie allerede har vreret behandlet grundigt
i Objektiv.

Virksomhedens grundlregger
Johan Steenbergen var hollrender. Han blev fodt i
1886 i Holland som son af en manufakturhandler.
Det fortrelles, at han tidligt havde interesse for fo-
tografr og fotografisk teknik. Hans interesse li nok
isrer inden for handel med fotografiske produkter.
Som den formentlig moderne og progressive han-
delsmand, han var, fslte han sig tiltrukket af foto-
branchen, der i hans ungdom var i sterk teknolo-
gisk og handelsmressig vrekst. Med datidens ojne
var fotobranchen en moderne, hojteknologisk og
fremtidsorienteret branche. Familien onskede dog,
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at Johan skulle overtage familievirksomheden i
Holland, og med "hjrelp" fra en onkel kom Johan
Steenbergen pi uddannelsesophold pi en
skrredderskole i Dresden. Faderen dsde i 1904, og
Johan vendte sig hurtigt mod sin egentlige interes-
se - handel med og produktion af fotografiske pro-
dukter.

Efter i en periode at have vreret ansat ved Erne-
mann kabte Johan Steenbergen med hjelp fra sin
mor og Dresdner Bank i l9l2 et lille kameravrerk-
sted og startede sin egen virksomhed under navnet
"Industrie- und Handelsgesellschaft m.b.H., Fabrik
von photo graphischen Apparaten und Bedarfsarti-
keln". Navnet er interessant, fordi det understreger
at virksomheden bide drev produktion og handel
med fotografiske artikler. Allerede i 1913 rendre-
des det lange navn til "Ihagee Kamerawerk
G.m.b.H." - med Ihagee som akronym for In-
dustrie- und Handelsgesellschaft. Samtidig gjorde
Steenbergen sol/mine logoet til sit varemerke.

Firmaet havde succes fra starten, men i 1914 kom
Verdenskrigen. Denne satte dog kun for en kort
periode en stopper for produktionen. Allerede i
1915 kom kameraproduktionen i gang igen. Det
var fra starten Steenbergens onske, at virksomhe-
den, for bedre at kunne konkurrere med de store
navne i Dresden, selv skulle fremstille et bredt sor-
timent af datidens kameratyper. Da Steenbergen
hurtigt stod overfor at skulle udvide sit produk-
tionsanlreg, indgik han i 1918 et partnerskab med 5
venner og smiproducenter med tilknytning til
Dresdens fotoindustri, heriblandt Emil Englisch,
der producerede det kendte rejsekamera Corona -
et kamera der i ovrigt produceredes i stort tal helt
frem til 2. verdenskrig. Firmanavnet rendredes nu
til "Ihagee Kamerawerk Steenbergen & Co.". Ste-
enbergen selv havde 69Yo af virksomhedens kapi-
tal, medens de resterende 3lo/o fordeltes nogenlun-
de ligeligt mellem de 5 ovrige partnere. Steenber-
gen fik sAledes bide tilfsrt faglig ekspertise og ny
kapital til virksomheden, men beholdt selv den
bestemmende indflydelse. Steenbergens domi-
nerende kapitalindflydelse fik senere afgorende
betydning for virksomhedens skrebne. Virksomhe-
den voksede stst gennem 20'eme og kom relativt
flot gennem den skonomiske krise. i begyndelsen
af 30'eme. En af Steenbergens heldigste dispositio-
ner var i 1923 at ansrette den nittenarise Karl

Niichterlein som finmekaniker. Karl Ntichterlein
viste sig ikke blot at have epokegorende ideer,
men ogsi mod til at forsoge disse ideer realiseret.

Et konstruktor geni
Ntichterlein var manden bag mange forbedringer
og nyudviklinger af lhagee's produkter i lobet af
20'erne. Han blev udnrevnt til konstruktor. Hans
navn blev imidlertid indskrevet i kamerahistorien
med konstruktionen af Kine-Exakta, det fsrste 24
x 36 spejlreflekskamera til 35mm kinofilm. Forls-
beren for Kine-Exakta var Exakta 4 x 6,5 cm, se-
nere benpvnt Standard Exakta. Dette kamera gav 8
negativer pA en I27 film. Kamera og format var
ideelt (men filmtypen elendig). Ntichterlein starte-
de pi konstruktionen af Standard Exaktaen i I 930,
og i 1933 kom kameraet pi markedet. Dette ka-
mera var fra starten en stor succes. Niichterlein
onskede imidlertid at skabe en mindre version af
kameraet - og i lyset af den succes, som Leica og
senere Contax havde haft med anvendelsen af
35mm kinofilm, udviklede han Kine-Exakta, der
lanceredes pi forarsmessen iLeipzig i 1936. Efter
en lidt tsvende start blev Kine-Exaktaen snart en
stor succes - men mere herom i en senere artikel.
Karl Niichterlein udtog en rekke patenter, der se-
nere skulle vise sig banebrydende inden for smi-
billedkameraets udvikling, men hans nytrenkning
blev bremset af den storpolitiske udvikling .2. ver-
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denskrig nrermede sig, og allerede fi 6r efter
introduktionen af Kine-Exakta mitte Ihagee Ka-
merawerk omstille sig til krigsproduktion. Ganske
vist produceredes der smi serier af Kine-Exakta
helt frem tll 1943, men en realisering af nye ideer
var ikke muligt pi dette tidspunkt.

Krigsirene
Da Ihagee Kamerawerk med den hollandske stats-
borger Johan Steenbergen som hovedejer siden
1940 sAledes for hovedpartens vedkommende
bestod af sakaldt "fiendtlig kapital", skete fsrst en
beslagleggelse af Steenbergens kapitalandel, se-
nere i 1942 en omdannelse af virksomheden til et
aktieselskab med navnet "Ihagee Kamerawerk
AG". Johan Steenbergen, der siden 1929 havde
vreret hollandsk konsul i Dresden, folte sig i sti-
gende grad under pres, og da hans kone var afhalv
jodisk afstamning, besluttede hani 1942 at forlade
Tyskland og udvandre til USA. Selvom Johan Ste-
enbergen senere vendte tilbage til Europa og fak-
tisk igen blev hollandsk konsul i en tysk by, vendte
han aldrig tilbage til den ostlige del af Tyskland -
og gensi aldrig mere sin virksomhed i Dresden.

Mens Johan Steenbergen overlevede krigen, havde
Karl Niichterlein en mere tragisk skrebne. PA grund
af sin centrale stilling i virksomheden, var
Niichterlein i starten af krigen klassihceret som
sakaldt "UK" (unabkrjmmlich : uundvrerlig). Det-
te betad, at han var fritaget fra militrertjeneste.
Ntichterlein var nok som si mange andre kreative
og geniale trenkere meget kritisk over for, hvad
han betragtede som uvidenhed og uforstand. Han
kunne tilsyneladende vrere bAde grov og nedladen-
de over for uunderbygget kritik - uanset hvorfra
den kom. Ilabet af 1942 blev han da ogsi offer for
en intrige, der medfsrte, at han mistede sin status
som UK. Efter meget kort trrening blev han som
infanterist sendt til fronten i den s6kaldte Balka-
noffensiv. Det sidste, man har hsrt fra ham, er et
brev dateret april 1945. Efter at vere faldet i bag-
hold betragtedes han siden som savnet. Denne per-
sonlighed, der pA mange mider kan sidestilles med
Oscar Barnach fraLeitz, dode i en alder af kun 4l
6r; men hans konstruktioner og hans ideer levede
videre. Exakta oplevede en storhedstid i 50'erne,
SLR kameraet blev norm for sm6billedkameraer,
og et af hans mange patenter, TTL belysningsmi-
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ling, blev jo senere standard, fsrste gang udnyttet i
Topcon RE Super. Men inden sin dsd var Ntichter-
leins gamle arbejdsplads i Dresden blevet jevnet
med jorden!

Ny start efter krigen
Det allierede bombeangreb pfl Dresden natten mel-
lem 13. og 14. februar 1945 betod en fuldstendig
odelreggelse af fabriksbygningen i Schandauer
Strasse 24. Da bygningen blev ramt af bAde
sprreng- og brandbomber, var de samlede adelng-
gelser srerdeles omfattende. Fra bygningen kunne
reddes ganske fli maskiner, som det var muligt at
reparere, ligesom det ogsi var muligt at redde en-
kelte brugbare dele. Fra starten stod det klart, at
selve bygningen ikke kunne genopbygges. Man
mitte, i hvert fald midlertidigt, finde et andet sted
at genoptage virksomhedens aktiviteter. I forste
omgang lejede man sig ind forskellige steder, men
fik allerede i april 1945 tilsagn om. at kunne benyt-
te en tidligere cigaretfabrik i Blasewitzer Strasse
4I-43. Selv om bygningen, der under krigen havde

veret benyttet af Zeiss Ikon, "kun" var 800/o ud-
brendt, krrevedes der siledes visse reparationsar-
bejder, for den kunne tages i brug den 22. maj
1945. Denne bygning dannede udgangspunkt for
senere udvidelser af fabrikken, sidst i 1958, og
Blasewitzer Strasse 4l-43 blev siledes Ihagee's
efterkrigsadresse.

I tilknytning til udbombningen af Schandauer
Strasse 24 og den folgende meget hurtige genopta-
gelse af aktiviteterne knytter der sig i ovrigt en
sjov misforstielse. Mange har ment, at grunden til,
at Ihagee si hurtigt kunne genoptage sin drift, var,
at man havde adskillige andre fabrikker i Dresden,
der ikke var beskadiget i samme omfang som
hovedfabrikken. Dette var ikke tilfreldet, men anta-
gelsen om de mange fabrikker skyldes formentlig,
at Ihagee i sine annoncer angav forskellige nurffe
efter postadressen Dresden-Striesen, siledes at det
si ud, som om Ihagee havde flere forskellige
postadresser. Disse numre havde imidlertid ude-
lukkende til formAl, ved henvendelser om informa-
tionsmateriale mv., at kunne spore, i hvilket tids-
skrift annoncen var blevet lrest. For eksempel hav-
de tidsslaiftet "Foto-Beobachter", som det fremg6r
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af Exakta annoncen, nummer 766.

I betragtning af omstrendighederne forlsb den nye
start srerdeles tilfredsstillende for virksomheden.
Allerede i november 1945 blev man af den sovjeti-
ske militreradministration inddraget i den industri-
produktion, der skulle indgi som en del afden ty-
ske krigsskadeerstatning til USSR. Dette kunne
lyde som et problem, men var i virkeligheden en
stor fordel, da det betsd tilfsrsel af bide nsdven-
digt udstyr og materialer til at gennemfore produk-
tionen. Derved kom der ekstra gang i virksomhe-
den pi dette meget vanskelige tidspunkt. Selvom
fabrikken i efteraret 1945 var blevet beslaglagt af
den sovj etiske militreradministration, lykkedes det
et ir senere Johan Steenbergen at ffl Ihagee
Kamerawerk AG anerkendt som hollandsk ejen-
dom af Det Allierede Kontrolrid i Berlin. Den of-
ficielle ophevelse af beslaglreggelsen lod imidler-
tid vente pA sig, men anerkendelsen som hollandsk
ejendom betad, at Ihagee ikke var omfattet at fol-
keafstemningen i Sachsen om nationalisering af
beslaglagte virksomheder, og virksomheden kom
dermed heller ikke til at indg6 i hele "puljen" af
virksomheder, som bl.a. Zeiss Ikon AG, der natio-
naliseredes i den fsrste bolge. PA trods af streng
kontrol og vanskelige betingelser i de fsrste efter-
krigsir kom Ihagee siledes ganske godt gennem
denne periode. Der var vrekst i produktionen, og
selvstrendigheden var tilsyneladende bevaret.

Det grundlreggende problem set fra ejernes side
var, at virksomheden lA pA den forkerte side af
jerntreppet. Som folge af en ny ordning om admi-
nistration af udenlandsk ejendom i DDR, blev
virksomheden i 1951 da ogsi sat under administra-
tion af DDR-myndighederne. Dette skete ved at
bestyrelsens myndighed blev overtaget af et stats-
ligt indsat formynderrid. Virksomheden skiftede
nu navn til "Ihagee Kamerawerk AG in Verwal-
tung". Dermed var aktionrerernes indflydelse pi
virksomheden fiernet, og kimen lagt til en lang og
opslidende kamp om kontrol over virksomheden.
Johan Steenbergen havde tilsyneladende selv i
lang tid et uafklaret syn pi den strategi, der skulle
give ham og de avrige aktionrerer kontrollen over
virksomheden tilbage. I forbindelse med den sov-
ietisk ststtede oprettelse af staten DDR i 1949
betragtede mange "labet som kort" for private
virksomheder i denne del af Tyskland. Sammen

med virksomhedens repre sentanter i Ve sttyskland,
bl.a. Herbert Kdhler, foreslog ledelsen af Ihagee da
ogsi aktionaererne, at man sammen med en gruppe
betroede medarbejdere flyttede til Forbundsrepu-
blikken og genoptog produktionen der. Dette blev
dog afvist afJohan Steenbergen, der skal have ud-
talt, at "knmeraer kan man elrsportere, men ikke
mennesker". Han har formentlig forventet en rela-
tiv hurtig og tilfredsstillende losning pA sin uden-
landske ejendom - miske ikke en fuldstendig
fremtidig kontrol, si dog en fornuftig (okonomisk)
aftale. Nostalgi har der vel ogsi vreret med i spil-
let.

1.950'erne
Selvom de ydre omstrendigheder omkring virk-
somhedens fremtidige status stadig var uafklaret -

og forblev uafklaret i en lang irrekke endnu - er
der ingen tvivl om, at DDR-myndighederne fra
starten af 50'erne har betragtet Ihagee som DDR
ejendom og har styret virksomhedens planlregning
og produktion ud fra dette synspunkt. Pi den ene
side snskede myndighederne givetvis at besrette
virksomhedens ledelse med system-loyale medar-
bejdere, men samtidig var det klart, at der pi alle
niveauer i Ihagee fandtes dygtige medarbejdere,
hvis primrere loyalitet var over for virksomheden
og vel i en ikke ringe grad ogsA over for dens op-
rindelige ejere. Disse personer var et stort aktiv for
virksomheden, de var med til at give virksomhe-
den en indre styrke, der var en forudsetning for
den succes, Ihagee havde i 50'erne. For at undgfl
problemer pA fabrikken, der kunne skade produk-
tion og udvikling, m6tte DDR-myndighederne fare
med lempe og frnde en balance mellem kontrol og
selvstendighed. Situationen gjorde ofte livet van-
skeligt for virksomhedens ledelse, der har vreret
under pres fra myndighederne, men i avrigt gjorde
meget for at hrevde Ihagee's selvstrendighed. Som
helhed var der gennem 50'erne en stor udskiftning
blandt direktorer og ovrige chefer. Mange personer
fra denne turbulente tid kunne omtales. Her skal
blot nrevnes to.

Max Rockstroh
I 1949 blev Max Rockstroh udnrevnt til direktsr
for Ihagee. Rockstroh var en strerk personlighed og
ethojt begavet menneske, der mA tillregges en stor
del af reren for den succes, som Ihagee fik med
Exakta fra begyndelsen af 50'erne. Rockstroh fort-
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satte som direktsr efter oprettelsen afden statslige
forvaltning 1951, men han mitte senere i 1953 i al
hast flygte fra DDR efter at vrere faldet i DDR-
myndighedernes unide. Hans afgang var et stort
tab for Ihagee.

Richard Hummel
En anden central person, der dukkede op i disse 6r,
er Richard Hummel. Hummel havde vreret lerling
under Karl Niichterlein. Han vendte senere tilbage
til Ihagee og udnrevntes i 1955 til fabrikkens chef-
konstruktor. En stilling som han beklredte frem til
T964, hvor Ihagee's udviklingsafdeling, som det
senere vil blive omtalt, blev underlagt VEB Penta-
con. Richard Hummel var som chefkonstruktsr i
denne ti6rs periode en central person i videreud-
viklingen af Exakta systemet til den fuldkommen-
hed, som systemet opn6ede i 6rene omkring 1960.
Perioden med Hummel som chefkonstruktar for
Ihagee var pA mange mAder en god tid for virk-
somheden og medarbejderne. Den ydre turbulens
pivirkede kun det daglige arbejde i mindre om-
fang. Genopbygningen efter krigen var i det store
og hele afsluttet. Virksomheden havde en stigende
produktion og kunne, hvad angik produktionsvolu-
men, sagtens mflle sig med VEB Pentacon. Ar-
bejdsforholdene betragtedes som gode. Man havde
succes.

I strerk kontrast til situationen far krigen satsede
Ihagee efter krigen udelukkende pi Exakta og pi at
udvikle Exakta-systemet til et virkeligt omfattende
kamerasystem. Dette lykkedes til fulde. Exakta
opniede fra begyndelsen af 50'erne en status, der
pi mange omr6der gjorde det ligestillet med Con-
tax og Leica. Prismressigt var der ikke den store
forskel, og hvad anghr mange omrider inden for
teknisk og videnskabelig fotografi, var Exakta det
foretrukne kamera. Og hvem husker ikke James
Stewart i Hitchcock filmen "Rear Window" fra
1954. Her var pressefotografen udstyret med et
Exakta kamera - ganske vist med en sort plade
sverst pi fronten for at skjule navnet. Formen pi
den sorte plade fremhrvede imidlertid blot, hvil-
ket kamera, der var tale om.

Ihagee West
Havde Johan Steenbergen og andre. i kredsen om-
kring ham i de fsrste efterkrigsir troet, at det ville
vere muligt at genopnA kontrol med fabrikken i

Lathar Quaas og Richard Hummel afprover en
Exakta's lukker. 1953.
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Lothar Quaas monterer Exakta 6x6" 1954.

Dresden, blev det r lsbet af 50'erne mere og mere
tydeligt, at dette ville vrere en srerdeles vanskelig -

mflske umulig - sag. I de fsrste ar efter krigen var
Tysklands fremtidige status uklar. Med grundleg-
gelsen af de to tyske stater i 1949, men miske isrer
med Forbundsrepublikkens optagelse i NATO og
dens centrale placering ved dannelsen af EF, blev
der trukket en teknologisk og okonomisk grense
mellem de to tyske stater, som reelt umuliggjorde
en konstruktion, hvor vestlige kapitalinteresser
havde indflydelse pi en virksomhed i Osttyskland.
En aftale ad politisk vej var ikke mulig. Det skal
huskes, at Johan Steenbergen med 69%o af aktierne
var kontrollerende aktioner i Ihagee Kamerawerk
AG, og at han var hollandsk statsborger. Mange
henvendelser fra Steenbergen til DDR-myndighe-
derne om at tilbagegive ham kontrollen med sin
hollandske ejendom blev besvaret med, at hvis blot
den hollandske stat ville henvendte sig til den ost-
tyske stat, kunne der formentlig relatir,t let findes
en losning pi dette problem - vel vidende, at da
Holland ikke anerkendte DDR som stat, var dette
reelt tom snak. Samtidig viste DDR sig i stigende
grad levedygtig som selvstendig stat, hvilket bl.a.
gav sig udslag i, at man i 1961kunne opfore Ber-
linmuren.

Den stigende frustration over, at det ad forhandlin-
gens vej endnu ikke, 15 6r efter krigens afslutning,
var lykkedes at generhverve kontrollen over fa-
brikken i Dresden, fik Ihagee's aktionrerer til pi en
generalforsamling den 30. november 1969 atflytte
virksomhedens sade fra Dresden til Frankfurt am
Main. Med Steenbergens stemme og med tilslut-

ning af en reprresentant for retten i Frankfurt, der
reprresenterede de owige nu afdsde medejere af
Ihagee Kamerawerk AG, blev der truffet en en-
stemmig beslutning om at flytte selskabets srede
fra Dresden til Vesttyskland. Flytningen fik rets-
virkning fra l{.januar 1960. Da DDR-myndighe-
derne ikke anerkendte flytningen, eksisterede der
sAledes fra denne dato to selskaber med navnet
Ihagee Kamerawerk AG - et i Dresden og et i
Frankfurt am Main.

Det var den almindelige opfattelse, at oprettelsen
af "Ihagee West" var et led i en strategi, hvor man
ved at lregge et yderligere pres pA DDR-myndighe-
derne gjorde et forstrerket forsog pA at opnA en el-
ler anden form lbr aftale, der pA den ene side be-
varede fabrikken og produktionen af Exakta og
Exa kameraerne i Dresden, men pA den anden side
sikrede, at i hvert fald en del af virksomhedens
overskud tilfaldt de oprindelige ejere. Man gik mi-
ske efter en aftale, der indebar, at sadet i Frankfurt
blev anerkendt som det formelle hovedsede, men
hvor produktionen blev varetaget af datterselska-
ber, hvoraf 6t - miske det eneste - var virksomhe-
den i Dresden. Samtidig var man tilsyneladende
fra Ihagee West villig til at anerkende, at dattersel-
skabet i Dresden fortsat blev kontrolleret af myn-
dighederne i DDR. Miske havde man erkendt, at
kontrollen over fabrikken i Dresden var definitivt
tabt, og at det nu gjaldt om at forsoge at fh en afta-
le, der sikrede den maksimale erstatning til de tid-
ligere ejere, om ikke Johan Steenbergen selv, si
dog hans arvinger!
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R. Hummel og den britiske importor Kenneth Corfield.

Beslutningen om at flytte Ihagee's sede til Frank-
furt havde to virkninger. For det forste tog Ihagee
West straks retslige skridt til at fi overdraget alle
rettigheder til varemrerker, navne og patenter fra
Ihagee i Dresden. For det andet startedes der for-
handlinger mellem Ihagee West og DDR-myndig-
hederne om at finde en losning pA virksomhedens
ejerforhold samt eventuelt (og det var m6ske den
egentlige hensigt med dannelsen af Ihagee West)
at skabe en eller anden form for samarbejde mel-
lem virksomhederne i ost og vest. I lsbet af et par
ir blev det klart, at der ikke kunne findes en los-
ning. Ganske vist anerkendte DDR-myndighedeme
stadig formelt, at Ihagee var et udenlandsk ejet ak-
tieselskab, men reelt var virksomheden fuldsten-
dig kontrolleret af de af DDR-myndighederne ind-
satte formyndere. Mens man nok accepterede, at
Ihagee West havde rettigheden til varemerket, vil-
le man ikke afgive rettighederne til at benytte nav-
nene Exakta,Exa mv. Patenterne har antagelig ik-
ke betydet ret meget, da alle tyske patenter var
gjort frit tilgengelige efter 2. verdenskrig. Et par
ar efter darurelsen af Ihagee West mi det have stiet
klart, at man ikke kom nogen vegne ad forhandlin-
gens vej. Som den sidste udvej har man formentlig
kun set den mulighed, at der startedes en egentlig
egenproduktion af Exakta kameraer i Vesttysk-
land, samtidig med at retssagen om erhvervelse af
rettighederne intensiveredes.

Ihagee Exakta Photo AG
I 1962 dannedes i Miinchen selskabet "Ihagee
Exakta Photo AG". Dette selskab var et dattersel-
skab af "Ihagee Kamerawerk AG" Frankfurt, og
etableret med det formAl at udvikh og producere
Exakta kameraer i Vesttyskland. Der prresentere-
des da ogsi en prototype pi et nyt Exakta kamera

allerede pi photokina i 1963. Prototypen er afbil-
det i tidsskriftet Foto-Technik und Wirtschaft,
1993, nr. 4. Kamerahuset minder meget om et
Exakta Varex IIa, men havde bt.a. en ny
bajonetfatning med starce 6bning, hurtigfremtrrek
med arm i bunden samt lukketider fra 1 til 1/1000
s. Det oplystes, at der til dette kamera var udviklet
en ny objektivserie af firmaet Steinheil i Mtinchen.
Pi prototypen var vist et Steinheil 100 mm "Tele-
Exaktar". Meget tyder p6, at denne prototype var
udviklet i nrert samarbejde med Steinheil. Prototy-
pen kom imidlertid aldrig i produktion og blev i
ovngt ikke omtalt siden. Om prresentationen af
denne prototype var ment som starten pA en reel
produktion eller blot endnu et forsog fra Ihagee
West pi at fa bragt en aftale med de osttyske myn-
digheder i stand, stAr si alligevel hen som et afde
mange 6bne sporgsmAl. Efter denne episode var
der stille omkring Ihagee West i nogle Ar.

Imaj 1966 kom det imidlertid til en fusion mellem
"Ihagee Kamerawerk AG" (Frankfurt) og "Ihagee
Exakta Photo AG" (Mi.inchen). Det fusionerede
selskab "Ihagee Kamerawerk AG" fik srede i Vest-
berlin og lancerede allerede samme ir et nyt ka-
mera "Exakta real". Dette kamera havde, i
modsretning til prototypen fra 1963, ikke noget
tilfelles med Exakta modellerne fra Dresden.
Exakta real var et konventionelt SLR kamera med
udskiftelig soger og lukketider fra2 tll1l1000, dog
med "twin-udlosning" siledes at sivel nye objekti-

E XA KTA
DIE VOLLKOMMENE SPIEGELR€FLEX.KAM€RA

AIIXDIRD-CXAI(TI iur das q0ns!E,.
l ioufr lm-Klcinbi ldlormer 4 6,5 cm. KlfaE-
ll|,lTl 2{;:}6 mm for den lvirtschrt!
l ichco Kinol i lm {36 . lufnahBco nach crr-

Nlgenr Lrdeo).

- c h l i r z s e r  s c h l u  B  v o x ' , , u b
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r ) b j e k t i v e  b i s  I  : 1 , 9' fe le -  
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, l r iek t i ve .

ver med en storre bajonetfatning og indvendig
blendeudloser kunne bruges side om side med de
gamle Exakta Varex objektiver med udvendig ud-
loser. Der leveredes to objektivserier til Exakta
real, en serie fra Schneider Kreuznach og en serie
fra Schacht. Noget tyder pi, at Schacht nu havde
en del af ansvaret for udviklinsen af Exakta real.

9



Ootvnr

24.  Januar  196?

Sehr geehrte Herren!

Im Heft 11 / 1966, Seite 560 f i ihren Sie als Fu6bemerkung an:

t Die Namensgleichheit f i i r  die beiden Firmen und Kameras besteht
nur noch f i i r  eine Ubergangszeit.  Vermutl ich wird die Berl iner Fir-
ma die Bezeichnungen t ' Ihagee" 

und rrExalrtatr weiterf i ihren. l

Ich finde es eigenartig, da6 Sie sich hier zum Richter aufspielen. Wa-
rum Uberlassen Sie die FeStste1lung, v;em der Name in Zukunft ge-
horen wird, nicht dem Gericht? Sie wissen selbst(und haben schor-
dariiber berichtetj, daB von dem IHAGEE-Kamerawerk AG. - in Ver-
waltung-. Dresden ein Proze6 gegen die Firma des gleichen Namens,
die seinerzeit  den Sitz in Frankfurt am Main hatte, 15uft.  Dieser Pro-
zeB ist noch nicht abgeschlo8en und lhr Hinweis in Heft 11 / 1966 wi.rd
von mir, als dem Vertreter des IHAGEE-Kamerawerks AG. - i .  V. -
Dresden nur a1s Geschii f tsschi idigung aufgefa8t werden.

Ich darf Sie bit ten, in einern Ihrer ndchsten Hefte einen entsprechenden
Hinweis zu bringen.

Hochachtungsvoll !

He$ ; r l  Koh le r
- F'or\*&aunsen -

(FrL\,\n

Kopi af brev vedr. "lm Westen was Neuestt.

Exakta real blev ikke nogen succes - tvertimod. Si
vidt det er oplyst, blev der kun fremstillet 1500
eksemplarer af dette kamera. I dag et sjeldent og
efterspurgt samlerobjekt.

Med lanceringen af Exakta real pustedes der yder-
ligere liv i navnestriden mellem Ihagee Dresden og
Ihagee West. I det tyske "Foto-Magazin" lancere-
des Exakta real i en notits under overskriften "Im
Westen was Neues". I denne notits antydedes det
tilsyneladende ret harmlost, at medens Exakta ka-
meraerne ganske vist hidtil var kommet fra Ihagee
i Dresden, si ville kameraer med dette navn nok i
fremtiden komme fra Ihagee Kamerawerk AG,
Berlin! Allerede i det folgende nummer af Foto-
Magazin var der gengivet en henvendelse fra Iha-
gee Dresden, hvor det i delvis lyriske, men dog
utvetydige vendinger blev sl6et fust, at Dresden,
den traditionsrige fotoby ved Elben, nu som for,
var hjemsted for det rigtige Exakta-system, som
gennem 30 ar fra den sprede start i 1936 her var
udviklet til sin nuverende store betydning. Fabrik-
ken i Dresden fremstillede fortsat Exakta og Exa
kameraer i uindskrenket omfang og leverede disse
produkter gennem det kendte og veletablerede for-
handlernet.

I et andet tysk fototidsskrift "Photo-Technik und -
Wirtschaft" var man knap sfr diplomatisk som i
Foto-Magazin. Her stod, efter en omtale af, at si-
vel Ihagee Dresden som Ihagee Berlin havde lan-
ceret nye kameratyper pi photokina 1966, at
navneligheden mellem de to fabrikker og kamera-
erne kun ville besti i en overgangstid. Formodent-
lig ville firmaet i Berlin viderefore betegnelserne
Ihagee og Exakta! Denne udtalelse fik en af de
vesttyske repr€sentanter for Ihagee Dresden, den
tidligere omtalte Herbert Kcihler, op af stolen. I et
brev til Photo-Technik und -Wirtschaft blev det
gjort klart, at si lrenge det ikke var kommet til rets-
lig afklaring af striden mellem de to Ihagee virk-
somheder, kunne de nrevnte udtalelser kun opfattes
som neringsskadende. Hvem, der bojede arm pa
hvem, er ikke ganske klart, men at konflikten var
forsynet med en kort lunte er tydelig. Det blev
samtidig bevist, at Ihagee Dresden enten havde
eller var i stand til at skaffe sig sympatissrer i
Vesttyskland.

Som folge af denne polemik lancerede Ihagee
Dresden en annonce for Exakta Varex, hvori der
blev vist et fotografi af selve Ihagee fabrikken p6
Blasewitzer Strasse 4I-43 i Dresden. Hermed skul-
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le det si utvetydigt vere slAet fast, at Exakta ka-
meraer faktisk blev fremstillet pi en fabrik i Dres-
den! Som et kuriosum kan det n&vnes, at det be-
nyttede fotografi af fabrikken mA have vreret i
hrenderne pi en serdeles dygtig retouchor - sile-
des er alle spor af gadelygter, telefonledninger,
elledninger og sporvognsledninger fuldstrendigt

fiernet. Herved fremstar pi en mide et billede af
tidlos karakter.

Efter den mislykkede lancering af Exakta real og
den efterfolgende turbolens var der igen stille om-
kring navnestriden i et par ir. 30. januar 1969 fast-

;;." "

slog den tyske forbundsdomstol imidlertid, at alle
varemrerke-, navne- og patentrettigheder skulle
tilfalde Ihagee Kamerawerk AG, Berlin. Denne
kendelse fik omgiende virkning for det vesttyske
marked, men ogsi pi andre vestlige markeder mit-
te Ihagee Dresden gradvis opgive at benytte de
gamle navne. Hermed var Ihagee West tilsynela-
dende g6et af med sejren, men nogen kontrol med
fabrikken og produktionsapparatet i Dresden havde
man ikke opniet. Kendelsen fra forbundsdomsto-
len var pA en mide en pyrrhussejr for Ihagee West.
For det fsrste var varem&rke- og navnerettigheder-
ne efterhinden af tvivlsom vrerdi. Dette sammen

Monteringsafdelingen i j anuar I 968.

Den endelige montering af Exakta-apparaterne sker i de nye lokaler i Blase-
witzer Strasse i midten af 1968.
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med at der formentlig havde veret et stort tab pi
lanceringen af Exakta real gjorde, at Ihagee West
pi et tidspunkt, hvor den vesttyske kameraindustri
generelt var i dyb krise, ikke havde nogen reel
chance for at udvikle og lancere et avanceret vest-
tysk produceret spejlreflekskamera, der virkeligt
kunne konkurrere pi verdensmarkedet. For det
andet kan der ikke herske tvivl om, at den usikker-
hed, der var knyttet til Ihagee i Dresden som folge
at de opslidende stridigheder og retssager med Iha-
gee West, var en medvirkende arsag til den fakti-
ske likvidering af Ihagee Dresden i 1970.

DDR-myndighederne onskede en koncentration af
den osttyske kameraproduktion i VEB Pentacon.
Ihagee Dresden havde nok tidligere vreret et
produktions- og valutamressigt aktiv for DDR,
men var nu i stigende grad et forstyrrende element
i den virksomhedsstruktur, man snskede at udvik-
le. Efterhanden var det jo ogsA tydeligt, at navnet
Exakta ikke mere havde det samme skrer af avan-
ceret teknik som tidligere, og efter at have mistet
navnerettighederne for hovedparten af det vestlige
marked var det i virkeligheden nok blevet uinteres-
sant at opretholde virksomheden med en produk-
tion af kameraer, der kun kunne bere navnet Exak-
ta pi det osteuropreiske marked. Pi de vigtigste
vestlige markeder forsogte man at lede tanken hen
pi den originale vare ved at markedsfore produk-
terne under mere kurisse navne som for eksempel
Elbaflex - et spejlreflekskamera fra Elben! Det
produktionsapparat, som Ihagee Dresden ridede
over ville endvidere udgore en krerkommen kapa-
citetsudvidelse for VEB Pentacon pi et tidspunkt,
hvor denne fabrik var inde i en kraftig ekspansion.
Netop omkring 1970 lancerede man den nye Prak-
trca L serie, der betsd en overgang fra traditionel
serieproduktion til egentlig masseproduktion.

Som nrevnt var Exakta real en gedigen fiasko, og
Ihagee West havde da heller ikke siden krafter til
at lancere et nyt vesttysk udviklet kamera. I stedet
vendte man sig mod Japan og lancerede i 1970
Exakta Twin TL. Dette kamera blev fremstillet af
Cosina og var en modificeret version af et standard
Cosina kamera. Kameraet kom i to versioner - en
version med samme bajonetfatning som Exakta
real og en version med 42 mm standardgevind.
Begge kameraer var udmukede produkter, men
med disse modeller havde Ihasee West definitivt

flyttet sig til det almindelige og i ovrigt sterkt
voksende amatarmarked for SLR kameraer. Exakta
Twin TL havde, ud over navnet, ikke noget tilfel-
les med Kine-Exakta os Exakta Varex.

Efter indlemm.tr.n uf itugee Dresden i VEB Pen-
tacon skete der en reorganisering af importorsiden
i Vesttyskland, siledes at de tidligere vesttyske
importorer af Ihagee og Pentacon produkter blev
sluttet sammen i firmaet Beroflex AG. Drivkref-
terne i denne sammenslutning var den tidligere
omtalte Exakta importor Herbert Kohler og Prakti-
ca importoren Heinrich Manderman. Hvor lidt
navnestriden reelt betad pA dette tidspunkt (og
hvor svag Ihagee West var blevet), ses bl.a. ved at
Beroflex AG allerede i 1972 fik forhandlet sig
frem til en aftale om, at de osttyske Exakta pro-
dukter, der stadig fremstilledes, igen mAtte mar-
kedsfores under navnet Exakta i Vesttyskland.
Hvor speget hele situationen var understregedes
vel ogsi af, at ganske vist var Beroflex AG et vest-
tysk registreret aktieselskab, men med det osttyske
udenrigshandelsselskab som hovedaktionrer !

Om Ihagee West er tilbage kun at nrevne, at man
senere i 70'erne lancerede forskellige kameraer,
der alle var fremstillet af Petri i Japan. Virksomhe-
den gik konkurs i 1976 og ophorte herefter med at
eksistere. Rettighederne til navnet Exakta var
efterfolgende i en periode pA japanske hender,
men blev senere "tilbagekobt" af Heinrich Man-
derman (direktor for det Osttysk kontrollerede Be-
roflex), der siden har benyttet navnet pi bide flere
forskellige japansk producerede smibilledkamera-
er samt pi Exakta 66, en Vesttysk produceret ver-
sion af Pentacon SIX. Bide Exakta 66 og de ja-
pansk producerede kameraer markedsfores den dag
i dag af et Manderman ejet firma i Berlin. Dette
firma hedder faktisk - ja, rigtig grettet: "Exakta
Foto GmbH & Co. KG".

Den langsomme lukning af Ihagee Kamerawerk
Dresden
Som tidligere navnt blev Ihagee Dresden som del-
vis.udenlandsk ejendom i 1951 sat under forvalt-
ning af den osttyske stat. Benrevnelsen var "Ihagee
Kamerawerk AG in Verwaltung". Normalt aver
ejeme af et aktieselskab, aktionrererne, indflydelse
pi deres virksomhed gennem en af generalforsam-
lingen valgt bestyrelse. Denne bestyrelse udpeger
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direktor og den avrige direktion som ansvarlig for
den daglige drift. Ved at sette Ihagee under for-
valtning afskar man aktion&rerne fra at ave indfly-
delse pi valget af virksomhedens direktion. Dette
valg var lagt i hrenderne pi en statslig myndighed
(formynder). Selvom Ihagee Dresden i princippet
stadig var et privat aktieselskab, hvor det skono-
miske overskud tilfaldt aktionererne, var silnme
aktionerer fuldstrendig afskiret fra at sve indfly-
delse pi virksomhedens dispositioner og drift. Da
Ihagee endvidere var underlagt den statslige plan-
lregning med alt hvad dette indebar af statslige
materiale- og produktionskvoter, statsligt fastsatte
priser pA bide materialeleverancer og ferdigvarer,
var virksomhedens okonomiske resultat srerdeles
kraftig styret. Virksomhedens mulighed for allige-
vel at udsve en vis dispositionsfrihed har specielt
vreret knyttet til evnen til at indtjene vestlig valuta,
hvilket i mange tilfalde isrer gjorde det nemmere
at fA tilfsrt de nsdvendise materialer.

Denne situationen var grundlreggende uholdbar for
alle involverede parter. De oprindelige aktionrerer
kunne ikke acceptere permanent at vrere frataget
enhver indflydelse pA driften af deres virksomhed.
Aktionrerernes forsog pi at rette op pa denne til-
stand er beskrevet i det fonige afsnit. Samtidig
blev det i stigende grad klart, at Ihagee Kamera-
werk, som aktieselskab, var et fremmedelement i
en skonomi, hvor industrivirksomheder siden be-
gyndelsen af 5O'erne i hastigt tempo var blevet or-
ganiseret som statsligt ejede virksomheder under-
lagt en stram statslig styring, bAde hvad angik pro-
duktudvikling, produktion og eksport. Onsket fra
sAvel den statslige plankommission i Berlin som
de skiftende forvaltningsmyndigheder for Ihagee,
fsrst OPTIK VVB og sidenhen VEB Pentacon, har
givetvis vreret en integration af Ihagee i den almin-
delige statslige virksomhedsstruktur. Ikke blot on-
skede de statslige myndigheder kontrol med Iha-
gee, men selve virksomhedens selvstrendighed har
uden tvivl vcret truet fra forste frerd.

Den fsrste egentlige indskrenkning af virksomhe-
dens selvstrendighed fandt sted allerede i 1958. Fra
da af skulle al DDR's udenrigshandel med fotogra-
fiske produkter finde sted ger.nem det statslige
udenrigshandelsselskab "Deutsche Export- und
Import-Gesellschaft" (DEXI) i Berlin. Dette betod,
at alle udenlandske reprresentanter for Ihagee i

praksis blev reprresentanter for DEXI. Dermed
blev den direkte forbindelse mellem Ihagee og de
udenlandske reprresentanter afbrudt. Dette opleve-
des isrer negativt af Ihagee's ledende medarbejdere,
der dels fslte dette som en vesentlig indskrenkel-
se af virksomhedens selvstendighed, dels fslte et
stort savn ved ikke lrengere at have direkte kontakt
til virksomhedens reprresentanter i det vestlige ud-
land. OgsA de vestlige reprresentanter opfattede
situationerne "fbr og efter DEXI" som meget for-
skellige.

Den nreste vesentlige indskrenkning af Ihagee's
selvstrendighed kom i 1964. Allerede i 1959 var
der, i form af VEB Kamera- und Kinowerke Dres-
den, sket en sammenslutning af alle de store virk-
somheder blandt den statsligt ejede fotoindustri i
Dresden. Denne virksomhed skiftede i 1964 navn
til VEB Pentacon Dresden. Der var imidlertid ikke
blot tale om et navneskifte. VEB Pentacon fik nu
p6lagt det overordnede ansvar for den teknologiske
udvikling af den samlede produktion af fotografisk
udstyr i DDR. Allerede fra september 1964 blev
Ihagee's udviklingsafdeling underlagt VEB Penta-
con. Selvom denne afdeling i fsrste omgang
forblev i lokalerne i Blasewitzer Strasse, havde
endringen ikke blot en psykologisk betydning,
men betod reelt en vresentlig indskrenkning af
Ihagee's muligheder for at overleve som selvstren-
dig virksomhed pi lidt lrengere sigt.

Medarbejderne i udviklingsafdelingen forblev
uden tvivl loyale over for Ihagee og netop i disse
6r arbejdede afdelingen ihrerdigt pi at udvikle helt
nye og langt mere tidssvarende kameramodeller til
erstatning for de eksisterende Exakta og Exa mo-
deller. Det kom da ogsi til fremstillingen af fire
prototyper, heraf bl.a. en med udskiftelig soger og
TTL lysm6ling. Som falge af en beslutningphha-
jeste sted i VEB Pentacon blev videreudviklingen
af disse prototyper imidlertid standset i 1965. Den-
ne beslutning sendte selvfolgelig ikke blot chok-
balger gennem udviklingsafdelingen, men gennem
hele Ihagee. At det ikke blot var slut med en selv-
stendig produktudvikling, men at hele virksomhe-
dens eksistens nrermede sig sin afslutning, fik man
endnu et bevis for, da udviklingsafdelingen i 1967
ogs6 rent fysisk blev overflyttet til Pentacons cen-
trale forsknings- og udviklingsafdeling.
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Richard Hummel og Nilchterleins ssn 1984.

Flere indskrrenkninger
Den neste indskrrenkning af Ihagee's selvstrendig-
hed skete i 1968. Fra 1. januar 1968 omdannedes
virksomheden VEB Pentacon til et kombinat med
benevnelsen "Kombinat VEB Pentacon". Dette
var en langt storre rendring end blot navnerendrin-
gen synes at signalere. Med dannelsen af Kombi-
nat VEB Pentacon samledes ikke blot alle virk-
somheder inden for DDR's fotoindustri under 6n
central hat, men den centrale ledelse for industri-
kombinatet fik det samlede overordnede ansvar for
forskning og udvikling, produktion, markeds-
farrng, salg og kundeservice hvad angik fotografi-
ske produkter i DDR. Selvom Ihagee stadig juri-
disk set var en selvstendig virksomhed, blev lha-
gee med kombinatsdannelsen reelt fuldstendig
underlagt dette. Den umiddelbare virkning var at
Ihagee's afdelinger for salg, markedsfsring og kun-
deservice (inden for DDR) blev overfsrt tTl "Zen-
tralvertrieb Photo-Kino im Kombinat VEB Penta-
con". Dermed forsvandt ogsi disse funktioner fra
Ihagee, der dermed reelt var reduceret til en ren
produktionsvirksomhed, formelt stadig selvstren-
dig, men i praksis fuldstendig underlagt Kombinat
VEB Pentacon.

Slutspil
Den sidste fase af Ihagee's historie var virksomhe-
dens faktiske nedlreggelse og integration i Kombi-
nat VEB Pentacon. Af formelle srunde kunne man

ikke blot fusionere Ihagee med Pentacon-kombina-
tet, men man konstruerede en forpagtningsaftale,
hvorefter Ihagee overdrog Pentacon retten til at
benytte Ihagee's bygninger og produktionsudstyr.
Samtidig "kobte" Pentacon Ihagee's samlede vare-
lager. Aret efter ophorte Ihagee som forretnings-
foretagende. Fabriksanlregget i Blasewitzer Strasse
blev herefter benevnt "Objekt 18", hvilket i DDR
terminologi betod produktionsafdeling nr. 18 (i
Kombinat VEB Pentacon). Selvom "Ihagee Ka-
merawerk AG in Verwaltung" stadig eksisterede
juridisk set, bestod virksomhedens eneste synlige
aktiv nu af et navneskilt ved indgangen til bygnin-
gen. Bygningen stod mange Ar endnu, men efter
genforeningen og den skonomiske genopbygning i
det tidligere DDR, mitte ogsi Ihagee fabrikken i
Blasewitzer Strasse vige pladsen for mere tids-
svarende byggeri. Fabriksbygningen blev revet ned
i lsbet af efteriret 1995. De viste fotografier er
nogle af de sidste, der er taget af den da tomme
fabriksbygning. Et af billederne, fra slutningen af
oktober 1995, viser grunden kort tid efter at ned-
rivningen er afsluttet.
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Fabriken i Blasewitzer Strasse rives ned.
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Mellemringene og udlsserbroen
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Vtil l ig egal von welcher Seite
Kamera

es isl die tnodernste EXAKTA.
die es ie gab

I 965

ITJAGEE KAMERAWERK AG.1 BERLIN 65 Koloniestr

Hvad angar arvingerne til de oprindelige ejere af
Ihagee, kan det n&vnes at disse nu, efter den tyske
genforening og den delvise tilbagegivelse af natio-
naliseret ejendom, har modtaget en vis erstatning
for tabet af virksomheden. Hvor meget vides ikke.
Omfanget af erstatningen har sikkert ogsi veret
speget at udrede for de nye magthavere. Som
nevnt skete der aldrig en egentlig nationalisering
af Ihagee Kamerawerk AG i Dresden, kun en de
fakto nedlreggelse af virksomheden. "Ihagee Ka-
merawerk AG in Verwaltung" eksisterede derfor
juridisk som et tomt selskab helt frem til nogle 6r
efter den tyske genforening, for selskabet definitivt
blev oplost.

Selvom Ihagee Kamerawerk AG siledes reelt op-
horte med at eksistere i 1971, blev der alligevel i
Dresden i mange Ar derefter fremstillet kameraer
med navnene Exakta og Exa, men mere herom i en
senere artikel.
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KyleB
KIEV Kameraet som engang hed CONTAX

Peter Hennig

Det er en almindelig misforstielse at det sovjet-
byggede Kiev-kamera er en Contax-kopi, et pla-
giat. Det har veret en hel naturlig konstatering,
eftersom sovjetisk fototeknisk industri er kendt
for sine kopieringer af vesteuropreiske produkter.
En rationel kendsgerning i et land som af ideolo-
giske arsager ikke har anerkendt den ophavsrets-
lige lovgivning. Man har ikke set nogen grund til
at bruge ressourcer pi nyprojektering af fototek-
niske produkter, som allerede var pA markedet.

Kiev-kameraet er et lysende undtagelsestilfelde i
dette msnster. Det drejer sig om en Contax byg-
get i Sovjetunionen pi helt legal vis, fra begyn-
delsen med hjelp af de to oprindelige produk-
tionsfirmaer Carl Zeiss i Jena og Zeiss Ikon AG
i Dresden og under overopsyn af hojst speciali-
serede Zeissin-genisrer. Men lad os begynde med
begyndelsen.

Krigsafslutningen 1945
Resultatet af Den Anden Verdenskrig var en
europreisk katastrofe. For den som befandt sig i
Tyskland gialdt det pi alle livets omrider, natur-
ligvis ogsi for produktionen af kameraer, som
indtil krigsafslutningen havde vreret verdens fs-
rende. Dresden, selve hjertet for den tyske kame-
raproduktion, 16 i grus og aske efter de kraftige
luftbombardementer i februar 1945. Af den be-
rsmte kulturby og de ledende industricentre stod
ikke meget tilbage, da de sovjetiske styrker ind-
tog byen i foriret. Zeiss Ikon havde flere fabrik-
ker i Dresden. De vigtigste var det tidligere Er-
nemann-Werk, og det tidligere Ica-Werk i Schan-
dauer Strasse 22, hvor direktionen havde sit
hovedsrede. Medens Ernemann-Werk blev nesten
udbombet, overlevede lca-Werk med lokale
brandskader.

Carl Zeiss Jena-Kievfra 1949 med Zeiss-Sonnar med russisk betegnelse.
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Kiev II og Cotax II - tvillinger medforskelligt navn

Sejrherrernes diktat
Ica-Werk vakte straks besettelsesmagtens inter-
esse, eftersom fabrikken havde haft en omfatten-
de krigsproduktion. Da de sovjetiske ingeniar-
tropper inspicerede lokalerne, fandt de produk-
tionsbindene for Contax-kameraet nresten intakte.
De havde ligget i molpose, siden den civile pro-
duktion var blevet nedlagt ved irsskiftet 1942143.

Det var naturligvis hojst prestigefuldt for de sov-
jetiske myndigheder at kunne beslaglegge pro-
duktionsapparutet for dette statuskamera, og der-
med - i fuld overensstemmelse med firemagtsaf-
talerne - skabe mulighederne for en fsrsteklasses
produktion pi egen grund. Der blev udstedt or-
drer for en hurtig journalisering og demontering
af produktionsanlregget for Contax.

Obstruktion
Trods krigafslutningen og besrettelsen, fslte man
sig ibenbart ikke totalt sleet ud hos Zeiss Ikon.
Visse dele af Contax-fabrikken ville man ikke
slippe. Man igangsatte modforholdsregler og ud-
viste stor civilcourage. Da de sovjetiske specialis-
ter ankom for at demontere fabrikken. stemte
materiellet ikke med de tidligere nedskrevne be-
skrivelser. En mistenkelig ukomplet fabriksafde-
ling blev vist frem af de "uforstiende" medarbej-
dere ved Zeiss. I Ica-Werk fandtes tre store vare-
elevatorer. Den ene var fuldt lastet med bogsta-
veligt hele den ene produktionslinie, me-dens
man havde bortgemt vigtige dele til det andet
produktionsband. Den fuldt lastede vareelevator,

som knapt kunne bevege sig pA grund afvrgten,
havde man list fast mellem to etager. Pi et skilt
stod der: ude af funktion! Det varede ikke lenge
for bestyrelsen for Zeiss Ikon fik ordrer til at
indfinde sig hos den kommanderende russiske of-
ficer. Her msdte man en tilsyneladende munter
og leende general, som skrenkede vodka op i
drikkeglas ved modtagelsen. Med en noget an-
strengt mine drak man indtil flere glas, mens
man konverserede om de sv€re tider. pludselig
forsvandt de venlige ansigtstrrek hos generalen.
Han meddelte, at han havde hart, at der var op-
stiet samarbejdsvanskeligheder, og hvis det var
sidan, at man fra bestyrelsens side ikke onskede
at udvise en passende samarbejdsvilje, si ville de
herrer blive fsrt ud i girden, stillet pi en rrekke
og skudt umiddelbart. Det var en besked som
mitte tages fuldt alvorligt i Dresden i foriret
1945 - de tungt bevebnede soldater gav syn for
sagn. Samarbejdsklimaet blev ganske pludseligt
et helt andet.
Der ligger ikke megen frivillighed i at betale
krigsskadeerstatning; men det er juridisk holdbart
og dermed legalt. Den beslutningsdygtige ledelse
for Zeiss Ikon AG (dette her var jo langt for den
osttyske stat blev skabt) overgav nu produktions-
midlerne for Contaxkameraet i sovjetiske hender
i overensstemmelse med firemagtsaftalerne. Man
forpligtede sig yderligere til aldrig mere at frem-
stille et kamera af denne type. Det fir interessan-
te og overraskende konsekvenser: Strengt juri-
disk, i folge vestlig jurisdiktion, er den sovietiske
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Kiev IV M og IV aM.

produktion af Kievkameraet legal, medens pro-
duktionen af Contax IIa og Contax IIIa i Stutt-
gart i Vesttyskland er illegal.

Kameraproduktion med forhindringer
I efteriret 1945 var hele produktionsanlregget for
Contax pi vej til den nyetablerede fabrik Arsenal
i Kiev. hovedstaden i Ukraine. Her skulle de so-
cialistiske dromme om et hojkvalitetskamera for
folket virkeliggores. Problemerne begyndte imid-
lertid allerede inden maskinerne var kommet pi
plads. Under omladningen i Brest-Litovsk i A*-
polen, som var nodvendiggjort af den bredere
russiske sporvidde, stod de folsomme Zeissinstru-
menter pi iben mark i hostregnen og odelagdes.
Kostbare maskiner forsvandt og blev aldrig fun-
det igen. Slutresultatet blev, at ikke et eneste ka-
mera forlod samlebandet i Kiev, og at de sovje-
tiske myndigheder mitte bide hovedet af al skam
og sende maskinerne tilbage til Tyskland.

Denne gang var distinationen ikke Dresden, som
stadig 16 i grus og aske, men Carl Zeiss i Jena,
som var noget mindre beskadiget. Her var specia-
listerne nu begyndt at vende tilbage.

Contax-tilbagekomst
Med snu beregning lod de sovjetiske myndighe-
der antyde, at man helhjertet var tret af projek-
tet. Man onskede at Contax atter skulle produce-
res i Tyskland, men hovedsagelig leveres inden
for rammerne af krigsskadeserstatningen til Sov-
jetunionen. Dette var selvfolgelig en anderledes
stimulerende opgave for Zeissingeniorerne i det

ellers si deprimerende efterkrigsmiljo. I 1947
fremstilledes 900 Carl Zeiss Jena-Contax-kamera-
er. Der var hovedsagelig tale om Contax II. Ka-
meraerne er nresten identiske med fsrkrigsudga-
verne med undtagelse af at Zeiss Ikon-emblemet
i lredertasken er udskiftet med graveringen: Carl
Zeiss Jena. Disse kameraer blev solgt til "neutra-
le" lande, d.v.s. lande som Sovjetunionen kunne
acceptere. Og det er baggrunden for at bl.a. de
svenske fotohandlere i 1948 kunne annoncere
med fabriksnye Contax II og III, mens f.ex de
danske ikke kunne. En sidan Jena-Contax er i
dag en fsrsteklasses raritet.

Forhibningerne forvrerres
Efter at produktionen var kommet rigtig i gang i
1948 og forlsb uden problemer, kom en choke-
rende meddelelse: kameraet mitte ikke mere hed-
de Contax. Apparatet skulle herefter bere navnet
Kiev (med kyrilliske bogstaver Ifueb) og produk-
tionen udelukkende gi til Sovjetunionen som en
del af den osttyske stats enorme krigsskadeerstat-
ning. Si hurtigt som muligt skulle produktionsap-
paratet transporteres til Ukraine sammen med et
stsrre antal Zeissmedarbejdere og al halvfabrika-
ta. Det absurde hrendelsesforlab kan endnu i dag
studeres af den omstendighed, at der ved med-
delelsen foreli en serie udstansede frontplader
med navnet Contax, som endnu ikke var giet til
forkromning. Man rendrede dem til Kiev, hvilket
er synligt pi bagsiden, ndr man skruer frontpla-
den af.
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Kiev IV med Jupiter 8 2/50 og Jupiter 3 1,5/50.

Bortset fra den beskedne opstartproduktion pi
900 kameraer (som Jenafabrikken selv indkasse-
rede fortjenesten af) er alle andre Contax II og
III fra efter krigen altsi blevet til Kiev-kameraer.

I arene 1948 og 1949 fremstilledes et ukendt an-
tal Kiev-kameraer hos Carl Zeiss i Jena. Contax
II endrede navn til Kiev II, og Contax III kom
til at hedde Kiev III. Disse kameraer er helt iden-
tiske med Carl Zeiss Jena Contax - kun navnet er
rendret. Siledes fsdtes Kiev kametaet, som en
enagget tvilling til Contax. Det fsrste vestlige
land som importerede Kiev var Sverige, hvor
Konsum importerede en mindre serie i 1949. Pri-
sen var ca. 100 kr. mindre end for de Contaxer,
som stadig fandtes pi lager i Stockholm.

Ved slutningen af 1949, eller forst pt iret 1950,
overfortes for anden gang Contaxes to produk-
tionslinier til Kiev i Ukraine - hvor man i de fsl-
gende 36 ir producerede denne konstruktion.
I 1950'erne fremstilledes modellerne Kiev II og
Kiev III i uforandret konstruktion i hoj standard.
Den eneste rendring var, at de forsynedes med
blitzkontakt. I 1948 rmgaves milsetningen af det
ungarske blad "Nepszava": "I den nye 5-irsplan
for Sovjetunionen, vil den lette industri med en-
tusiasme stille tekniske varer til arbejdernes rA-
dighed, som ikke kan tilbydes de kapitalistiske

arbejdere." I 1950'erne havde man forholdsvis
stor fremgang med denne milsretning. Der har
altid vreret noget hemmelighedsfuldt over pro-
duktionen af den sovjetisk fremstillede Contax.
Konkrete oplysninger om produktionstal og pro-
duktionsforhold er sjreldent niet uden for Sovjet-
unionens grenser. Det mA derfor ikke undre, at
antallet af anekdoter er omfattende.

En yndet anekdote er den, om den russiske uni-
versalsoger. I den fsrste serie fra begyndelsen af
1950'erne er den identisk med sit forbillede:
Zeiss revolversogeren; men i de senere serier er
den spejlvendt. En populer variant er, at det be-
roede pi at de sovjetiske teknikere var berusede
af vodka hver mandag morgen, og derfor kom
kopierne af konstruktionstegningerne til at vende
galt. Sandheden er naturligvis mere prosaisk:
man spejlvendte konstruktionen for at sogeren
lettere skulle kunne anvendes pA den russiske
Leica-kopi, siledes at lukkerknappen blev mere
tilgengelig.

Kiev IV og IVa
I 1960 er en ny prototype Kiev klar til presenta-
tion. Kiev IV lanceres i 1963 og erstatter af Kiev
III, og Kiev II erstattes af Kiev IVa. Teknisk set
er der tale om samme konstruktion som tidligere.
Forandringen ligger i det ydre. Kiev IV. har en
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betydelig lavere eksponeringsmiler. Designet er
hentet direkte fra den vesttyske Contax IIIa (pro-
duceret i Stuttgart 1950-58). Kiev IVa har en
filmindikator i returspolingsknappen, og begge
modeller har fiet forsrenkede liseknapper i bund-
stykket og et mere stabilt stativgevind, akkurat
som pi Contax IIa/IIIa.

Kvalitet og finish er i 1960'erne meget god; men
i slutningen af 60'erne begynder man at se ten-
denser til ogede produktionskrav, som ikke rig-
tigt er forenelige med den nojagtighed som Zeiss
forudsretter for et Contax-kamera. Pi et originalt
Contax-kamera skal milene mellem bajonetrin-
gen og filmplanet i alle fire hjorner have en afvi-
gelse under 0,01 mm. Hos Kiev slrekker man no-
get pi dette krav og hgger afstanden generelt
mod plussiden. I folge normen skal skarpheds-
dybden vrere storre bag den indstillede verdi end
foran. Takket vrere den store milebasis gir det
vel an; men det er det fsrste tegn pi at det har
sine besverligheder at producere kameraer for
folket i meget store serier, i et opskruet tempo -
og samtidig holde enhaj standard.

Den navnlsse
Til tider har der vmet rygter fremme om, at der
skulle vrere fremstillet en navnlos Contax. Dette
er rigtigt, forsflvidt der har vnret fremstillet en
navnlss Kiev. Selv om det er navnet Kiev som

savnes, kan man naturligvis godt tale om en
navnlss Contax. Det drejer sig om Kiev IVa fra
1963, en serie pi ca. 1.000 kameraer som leveres
med Zeiss Sonnar I,5150 af den tidlige efter-
krigsproduktion i Jena. Disse objektiver bliver le-
veret samtidig med flytningen af Contax produk-
tionsanlregget fra Jena til Ukraine, og er af en el-
ler anden grund blevet liggende tilbage. Sandsyn-
ligvis har forekomsten af disse eksklusive Zeiss-
objektiver vreret afgorende for ideen om at bygge
et navnlost Kiev-kamera. "No Name Kiev" har
veret afset til det amerikanske marked og er et
srerdeles velbygget kamera. Det svarer i alle hen-
seender til en original Contax II (bortset fra ud-
formningen af bundstykket, der som beskrevet
ovenfor, er rendret til Contax IIa design). Den
omstrendighed og den begrrensede produktionsse-
rie har gjort det til et eftertragtet samlerobjekt.

Kvalitetsproblem
I begyndelsen af 1970'erne fir Kiev IV og IVa
et nyt udseende. Den oprindelige lederbekled-
ning erstattes med kunstmateriale, og frontpladen
fir skr6 sidekanter (omtrent som pA den vesttyske
Contarex), medens selvudlsseren fAr nyt design
med et piklistret plasticfelt (altsi ikke indfeldet).
Pi dette tidspunkt synker produktionskvaliteten
markant, finish og nojagtighed bliver ar for 6r la-
vere, si der til sidst er tale om et helt andet ka-
mera. Ligheden ligger mest i formen. Arsagerne
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Kiev IV og IVa med skrdstilt frontplade

til denne udvikling er urealistiske produktions-
krav fra myndighedernes side, ringere kvalitet af
produktionsmaskinerne og verktoj som efterhin-
den star til udskiftning, men ikke bliver det.
Sidelsbende gir den oprindelige stab af kvalifi-
cerede Zeissmedarbej dere og medarbejdere oplert
af Zeiss pi pension.
Objektiverne
De fsrste objektiver til Kiev bliver fremstillet af
Carl Zeiss Jena. Efter overflytningen til Sovjetu-
nionen bliver objektiverne monteret af KMZ i
Krasnogorsk uden for Moskva. Der er her tale
om en lille pilotproduktion, hvor objektiverne
bliver samlet ved hjrelp af halvfabrikata fra Jena.
Objektiverne er merket SK (Sonnar Krasna-
gorsk) og BK (Biogon Krasnagorsk). I alle tilfel-
de er der tale om Zeiss-objektiver med russisk
betegnelse. Et stykke ind i 1950'erne f6r man sin
egen objektivproduktion i gang. Standardobjekti-
vet, 2150, fremstilles af Arsenal i Kiev, medens
de ovrige objektiver i reglen kommer fraKMZ i
Krasnagorsk eller fraLZOS, et optisk vrerk Lyt-
karino som ligger nord for Moskva. De markeds-
fsres alle under navnet Jupiter:

Biogon 2,8135: Jupiter 12
Sonnar 2,0150: Jupiter 8
Sonnar 1,5/50 : Jupiter 3
Sonnar 2,0185: Jupiter 9
Sonnar 4,01135 : Jupiter l1

Jupiter 3 1,5150 er et specialobjektiv som frem-
stilles i smi serier. Andre specialobjektiver er
Orion 15 6128, som er en variant af Zeiss Topo-
gon og Russar 5,6120, som er af egen konstruk-
tion. Til de sidste serier af Kiev-kameraet leveres
et nyt normalobjektiv; Helios 103 1,8/53. Navnet
Helios forteller os, at der ikke er tale om en
Sonnar-variant, men derimod om en lysstark
gausstype, en Biotar, ogs6 en Zeisskonstruktion
fra 30'erne, som russerne allerede har anvendt i
mange fu ph det enojede spejreflekskamera Ze-
nith (Helios 44 2158), og som de nu er i stand til
at endre brrendvidden p6, si den passer som nor-
malobjektiv til Kiev.

Objektiv-kvaliteten
Grundreglen er nresten den samme for objektiver-
ne som for kamerahuset: jo reldre objektiv, dets
bedre kvalitetsudfsrelse. I ovrigt kan man sige at
den afsluttende milekontrol, som folger med
hvert objektiv, viser, at objektiver med fortloben-
de numre kan vere totalt forskellige. Man kan
fra de seneste 6r finde aldeles fine eksemplarer
inden for specialproduktionen, men ogsA standar-
dobjektiver som nesten er pi hojde med Zeisses.

Det nye normalobjektiv Helios 103 er konstruk-
tionsmressigt bedre end forgengeren Jupiter 8. Si
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Den russiske universalsoger, denvenstre svaret til originalen

forudsat man ikke fhr fat i et mandagsobjektiv, er
der altsi her tale om kvalitetsfremgang.

De sidste ir
I 1980 er tiden inde for nye modeller. Prrecis
som tidligere, rendres grundmodellerne, som nu
hedder Kiev IV M og Kiev IVa M, ikke. Man
tilpasser nyhederne den allerede eksisterende pro-
duktion. Det nye er et lille nedfreldeligt hand-
sving i tilbagespolingsknappen (meget primitivt
udfort), en midterkontakt og en bedre fremspo-
lingsknap, som lettere lader sig handtere med
handsker (men som ikke er forsynet med hunig-
optreksarm, som det ellers ses pi si mange an-
dre sovjetiske kameraer). Det store kuglehjul ved
spaltelukkerens valser udfsres i duraluminium i
stedet for st6l. PA denne mide fir man et mindre
treghed ved lukkeraflab.

I disse ir nAr kamerafremstillingen sin absolutte
bundnotering. Ubekreftede rygter forteller, at
der i 1981 ankommer en delegation fra de centra-
le myndigheder i Moskva til Arsenal-fabrikken i
Kiev. Produktionsmetoder og resultater nedvurde-
res totalt, og for at statuere et eksempel, bliver to
mineders produktion sendt direkte til skrotning. I
de folgende 6r, frem mod slutfasen, forbedres
kvaliteten langsomt. Men niveauet fra 1950 og
frem til tidligt i 1960'erne nir man ikke op pfl.
Produktionen af Kiev IV M og Kiev IVa M
afsluttes i midten af 1980'erne. Alt tyder pA at de
sidste kameraer forlader bandet i 1986. Andre
objektiver end normalobjektivet bliver dog frem-

stillet si sent som i 1991. Gar man tilbage til
presentationen af denne kamerakonstruktion pi
for6rsmessen i Leipzig 1936, vil man se at kame-
ratypen holder sig nesten uforandret i et halvt ar-
hundrede - en flot rekord.

Summa - summarum
Kiev-kameraets lange produktionstid er naturlig-
vis en konsekvens af dens fordele, ligesom den
oprindelige Contax II og III, er Kiev en meget
sterk og robust konstruktion. Mange mekaniske
losninger er tret ph at vare geniale. Netop de
svage irgange viser med al tydelighed, hvorledes
konstruktionen overvinder d6rlig montering med
lose tandhjul og elendig tilpasning. Den brede
milebasis pi 9 cm (ca. 6 cm, nir man tager hen-
syn til sogerformindskelsen) tolererer ganske sto-
re uregelmessigheder i tilslibningen af cylinder-
linserne. Lukkeren, som er konstrueret af dr.
Heinz Kiippenbender og dr. Hubert Nerwin, er et
mekanisk vidunder i funktion, selv nAr den er be-
lastet af grove monteringsfejl eller meget snavs
og stsv. Originallukkeren skal kunne klare
400.000 eksponeringer uden justering eller ud-
skiftning af dele, og selv en dirlig monteret
Kiev-lukker bor kunne klare halvdelen - hvilket
vil sige en film om dagen i 15 ar! Forklaringen
pi en si lang produktionstid af en si gammel
konstruktion ligger i at den har vreret tilpasset en
rekke forhold i det land hvor den i fsrste om-
gang har skullet anvendes. Hvis man trenker pi
at ride over Uralbjergene i darligt vejr, er Kiev-
kamera et bedre valg end et moderne japansk au-
tomatkamera.

o
24



2[n bte 2BiiE c\te Segongelt * ] +
( 1 e s 5 )

P b o t o g t a p b :  6 m ,  n i c b t  ( b e l l  E b c t  i c b  m u ! nocb ein ige 9chr i t te oci tcr  oot t t ickenl

5o!  f lun giebt  es abct ein rci5enOcs BitD. .  .  !



Pre s se foto grafens v&rktoj

Deckrullo-Nettel tropekamera ( I 9 I 9-2 6).
Fabrikat: Contessa Camera llerk, Stuttgart. Optik: Carl Zeiss
Tessar I:4,5/120 cm. Format: 9x12 cm plade.

Sigfred Lovstad

"Et billede siger mere end mange ord!"
Fotografiet er blevet en vigtig del af nyhedsfor-
midlingen. Ja, vi kan slet ikke forestille os et
dagblad uden fotografisk dokumentation. Kun
langsomt fik fotografiet plads i den daglige avis.
Det hang sammen med udviklingen af de tekni-
ske muligheder, samt overvindelse af en vis kon-
servatisme. Det skonomiske aspekt spillede ogsi
ind. Det var dyrt at fremstille den rasterklichd,
der i mange 6r var forudsretningen for at kunne
trykke fotografiets mange gritoner i avisen.

Kunsten at kunne - fotograferc - at kunne gen-
give "direkte fra naturen" ved hjalp af lys, optik
og kemi blev offentligt kendt i 1839. Teknikken
forbedredes og reportagefotografi blev en mulig-
hed. Der blev publiceret fotografier fra hele ver-
den, men det var i form af fotografiske aftryk.
Trykke billederne r bager, blade og tidsskrifter
kunne man ikke endnu. Trykte illustrationer
mitte man lade tegnere og billedskrerere om. De

sidste mfltte skrere illustrationerne i f. eks. hirdt
buskbomtre, der si kunne anvendes af trykkeren,
eller kobberstikkeren mitte i gattg med at skabe
en trykplade pi samme tidskrevende m6de. De
var rene kunstnere, disse gravorer og billedskere-
re, der skaffede illustrationer i boger og blade i
forrige irhundrede. Det kunne hrende at der un-
der en illustration blev skrevet "efter fotografi",
si var det noget serligt. Begivenheden havde
virkelig set sAdan ud. Der var ikke blot tale om
et udslag af tegnerens fantasi.

I slutningen af 1800-tallet blev der udviklet en
metode til fremstilling af klich6er, der muliggjor-
de trykning af fotografiets mange gr6toner. Ved
hjalp af et net - senere fine streger pi en glas-
plade - lykkedes det at opdele fotografiet i gan-
ske smi punkter kaldet "raster" i en etset zink-
plade, denne muliggjorde anvendelse i en trykke-
maskine.
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Danmarlrs forste heltidsansatte pressefotograf Holger Damgaard illustrerede selv sin van-
skelige situation, at blive ansdt som pressefotograf. Privatoptagelse sendt til hans foreldre.
Billedet blevfundet i en skraldespand i Alborg. Dansk Pressemuseum, Odense.

Fsrste avisfoto
Det fsrste fotografi trykt i en avis er et billede af
Fridtjof Nansens ekspedition. Billedet er taget pi
Grsnland i 1888 eller 1889, og det bringes i
Vendsyssel Tidende den 7. juli 1889. Men der
skulle gi lang tid, inden det neste dagblad tager
id6en op og bringer et fotografi. Det sker den 7.
december 1908, da Politiken bringer et billede af
born, der kigger pi et julepyntet forretningsvin-
due. Billedet angives at vare taget af pressefoto-
graf Holger Damgaard. Han blev senere den far-
ste heltidsansatte pressefotograf her i landet.

Fsrste lokale avisfoto
Forste gang, Herning Folkeblad bringer lokale
fotografier i avisen, er den 31. marts 1913, dagen
fsr Herning blev ksbstad. Der bringes ikke min-
dre end en snes billeder fra byen samt af byrids-
og ligningskommissionsmedlemmer. Men der er i
en irrrekke derefter meget langt imellem presse-
billederne i avisen. Det var - som tidligere nevnt
- en bekostelig affrere at fi retset en raster-klichd,
en sikaldt "autotypi".

Endnu i 1950'erne, da forfatteren af disse linier
af og til bidrog med aktuelle billeder til byens
dagblade, skulle fotografiet sendes til en repro-
duktionsanstalt i Arhus for fremstillins af den

nodvendige klich6. Var der tale om en virkelig
hastesag, kunne det ske at en taxa blev sendt af
sted. Den mitte vente ph at fh den ferdige tryk-
plade med tilbage, si billedet kunne komme i da-
gens avis. Men denne fremgangsm6de var absolut
forbeholdt de fi og meget store lokale begiven-
heder.

Vrerktojet
De eldste kameratyper er alene indrettet for
glasplader. Disse plader kunne udtages og frem-
kaldes enkeltvis, hvilket gjorde det lettere at
fr;r drggorc optagelserne hurtigt. Fremkomsten af
lynlyspererne i 1930'erne var en stor gevinst for
pressefotograferne. De foretrukne kameramrerker
dengang var Leica og Contax. Efter fremkomsten
af Kine Exakta i 1938 var ogsi dette enojede
kamera blandt favoritterne. Som ekstrakamera
valgtes ofte en Robot. Dette kamera var udstyret
med en {edermotor, der sorgede for filmtrans-
porten. Det gav fotografen mulighed for fotogra-
fering af serier i meget hurtig rrekkefolge. El-
motortransport af filmen - som det kendes nu -
var jo slet ikke fremme dengang. Efter Anden
Verdenskrig blev favoritkameraet for pressefoto-
graferne Plaubel Makina, samt det toojede Rollei-
flex. Det var ret tunge kameraer, men de var for-
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Leica standard (1932).
Fabrikat: Ernst Leitz, ll/etzlar. Optik: udskiftelig - herforsynet
med Leitz Hector I:2,5/5 cm. Format: 24x36 mm.

Contax (6 variant 1934).
Fabrikat: Zeiss lkon, Dresden. Optik; udskiftelig - herforsynet
med Carl Zeiss Sonnar I:1,5/5 cm. Format: 24x36 mm. Her
udstyret med dansk fremstillet Okhotm synkronisator for Con-
tax.

synet med fremragende optik, der i forbindelse
med de ret store optagelsesformater 6x6 og 6x9
cm tillod udsnitsforstorrelser. En mulighed, der
ofte blev taget i brug, idet f.eks. en Rollei ikke
havde udskiftelig optik. Der kom dog en telefor-
sats, hvilket r ovrrgt gjorde kameraet endnu tun-
gere. Leicaen var dog stadig med i tasken. Til
mange opgaver var det kameraet med det store
udvalg af objektiver. Nogle ferre holdt sig til
efterkrigstidens genskabte Contax.

Elektronblitz
Hvad der ogsa tyngede pi pressefotografernes
skuldre var de elektriske blitz, der dukkede op
efter 1946. Omend store og tunge - op til over
12 kg - si gav disse kraftige elektronblitz foto-
grafeme helt nye muligheder i hrende. I lsbet af
1960'erne begyndte japanske kameraer at gsre
sig geldende. Det var isrer Nikon, der blev fore-
trukket af pressefotograferne. Udskiftelig optik
og ikke mindst motorisk filmtransport gjorde
disse kameraer populere. Og sA kunne de holde
til den hirde behandling at vere et fotografisk
vnrktaj i hAnden pi en pressefotograf.
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Contax IIa (1949).
Fabrikat: Zeiss lkonA.G. Stuttgart. Optik: udskiftelig, herfor-
synet med Zeiss Opton Sonnar l:2/85 mm., ovrige objektiver
vist her: Zeiss Opton Sonnar l:2/50 mm. Zeiss Opton Sonnar
1:4/135 mm. Zeiss Biogon 1:4,5/2 I mm. Format: 24x36 mm.
Universalsagerfor brendvidderne: 21, 35, 50, 85 og 135 mm.

Rolleiflex model 2,8 B type 2 (1952-1953).
Fabrikat: Franke & Heidecke, Braunsweig. Optik;
Carl Zeiss Biometar I:2.8/80 mm. Format: 6x6 cm. Leica M 2 (1958).

Fabrikat: Ernst Leitz, LVetzlar. Optik: udskiftelig, her forsynet
med Leitz Summicron I:2/50 mm. Dette kamera pdsat Benser
objektivholder forsynet med Leitz Canada Summicron 1:2/35
mm samt Leitz Elmarit I:2,8/90 mm.
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Nikon F (1959).

Fabrikat: Nippon Kogaku K.K., Tokio, Japan. Optik; udskifte-
lig, her forsynet med Nikkor HC l:2/50 mm. Org. lysmdler
Photomic-TN monteret. Format: 24x36 mm.

Rolleiflex 2,8 F type I (1960-1966).
Fqbrikat: Franke & Heidecke, Braunsweig. Optik:
Carl Zeiss Planar I:2,8/80 mm.

Billedtelegrafi
Hurtig distribution af billeder til bladene er en
hojt prioriteret sag. Allerede i 1929 fik Danmark
sin fsrste billedtelegraflinie. Den blev etableret
pi strrekningen Kobenhavn-Berlin. I takt med
den tekniske udvikling blev disse muligheder ud-
bygget til at omfatte hele verden. Det enkelte
dagblad, ogse i provinsen, fik efterhinden sin
egen modtager/afsender for fotografiske billeder.

Farvefoto
I de fsrste mange hr var det alene s/h fotografier,
der blev trykt i dagspressen, men nu har farvefo-
tografiet fundet vej til dagens avis, takket vrere
forbedret fototeknik, og ikke mindst indfsrelse af
meget avanceret reproteknik. Hos mange dagbla-
de har fotograferne i lengere tid taget alt plt
farvefilm, og redaktionerne har dermed mulig-
heden for at velge om billedet skal i bladet som
slh eller farvetryk.

Fremtiden
Det "elektroniske" fotografi er nu en realitet og
taget i brug. Og hvad vil det si sige? Det vil si-
ge, at billedet kan vrere reproklart til trykning
umiddelbart efter, det er optaget - uden brug af
kemi. Altsi ferdiggores et fotografi lige si hur-
tigt, som enhver med et videokamera kan se sine
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Nikpn F 2 (1971).

Fabrikat: Nippon Kogaku K.K., Tokio, Japan. Optik: udskifte-
lig, her forsynet med Nikkor O I:2/35 mm. Format: 24x36
mm. Nikon kameramotor MD 2/MB-1.

(Val dc olynpiske lcgc i Mclboilnr forso&lc mdn al forhyd. amubrfrkrfyufcrirg).

"Min herre, fortel sd retten: Tog De, eller tog De ikke
det billede af starten til I 00 meter-lobet? ".

egne billeder pe TV-skrermen umiddelbart efter
en optagelse. Det er en udvikling, der har stiet
pA i lang tid. Men forst nu pi det seneste kan det
siges, at der kan opnis en nsdvendig kvalitet til
betjening af dagspressens billedbehov. Det varer
neppe lrenge fsr flertallet af pressefotografer
betjener sig af kameraer, der digitaliserer deres
optagelser pi en lille diskette, der si kan gi
direkte til redaktionen for udvelgelse og umid-
delbart efter blive sendt videre til trykkeriet, si
billedet i en given situation kan vrere med i da-
gens avis utrolig kort tid efter den begivenhed,
der snskes fotografisk dokumenteret, har fundet
sted.

Efterskrift:

Artiklen er skrevet i anledning af Herning Fol-
keblads 125 insjubilreum 2. juli 1994. Danmarks
Fotomuseum arrangerede en serudstilling: "Pres-
sefotografiet - lige i ajet. Pressefotografens vrerk-
toj". Fotografierne prresenterer et udvalg af pres-
sefotografiapparaterne fra museets magasin, op-.
taget af den davrerende museumsleder Sigfred
Lovstad.

o
5 l



OPLEV PRES SEKAMERAET''LIVE'' .

DAI{MARKS
FOTOMUStrUM
Museunugad,e 28, 7400 Henr,ing
Fotomuseet er iben tirsdag-sondag kl. l3-17. I juli lbent alle ugens dage'



GRONNNGS FOTO-CENTER
Perleg*de 54 - 6400 Ssnderborg
Tlf: 74 42 15 39 Fax: 74421522
Aben 9.3tt - 17 .30 lsrdas.9.30 - 12.30

KiK iNd til F'OTO-SLARAFFENLAND i

Ssnderborg

KgB SALG BYTTE

KOMMISSION



Frederik Visby

- maler, fotograf og tandlrege

I en rrekke artikler vil medlemmer af vort selskab berette om kendte
og ukendte portrret- og visitkortfotografer. Mange af disse var oprin-
delig uddannet eller beskreftiget ved helt andre fag f.eks. som portrret-
kunstnere, guldsmede, litografer eller som Frederik Visby tandlrege.

.,.i8

@q.-"

Dorte Pedersen. Arhus

Hans Frederik Meyer Visby (1839-1926). En
urolig sjel med mange evner, har foreviget fu-
hus by pi flere morsomme m6der, ikke i fotogra-
fi desverre, men i tegninger og akvareller, lavet
sent i hans liv efter hukommelsen. Visbys meget
omtumlede liv har sikkert pivirket hans kunst.
Han ironiserede venligt over det meget stille liv,
der fsrtes. Arhus var en meget lille by, da han i
1851 kom til at gA i katedralskolen. Faderen var

prest i Vester Velling, lidt vest for Randers, men
Frederik skulle have en god skolegang, og Arhus
blev valgt, miske fordi han havde en slags onkel
her. Onklen, Johan Michaelsen, var lerer pi Fri-
skolen og boede i Mollestien. Her startede Vis-
bys' Arhus-liv, og gadens beboere og huse er
skildret i en akvarel, hvor der er opstiet ild i et
af de smi huse, brandmend rejser en stige sA
stor, at den kan ni til tredie sal (1).

ffi
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Onkel Michaelsen var vokset op hos Frederik
Visbys farfar og kom ofte i prestegirden i Ve-
ster Velling, bl.a. nir der var jagt, familien hu-
skede isrer een speciel jagt, hvor onkel Michael-
sen sksd familiens yndlingskat. Michaelsen var
ellers kendt for sin omsorg for syge mennesker
under den frygtelige kolera-epidemi i 1853. For
denne barmhj erti gheds gerning fik Johan Michael-
sen Sslvkorset. Billedet af onkel med korset har
Visby ikke taget, han var jo kun en skoledreng
dengang (2).

I hovedstaden
Efter skolegang i Arhus kom Visby til Ksben-
havn, hvor han bide overvrerede forelesninger pi

Universitetet, Polyteknisk Lrereanstalt samt Tek-
nologisk Institut. Manglende skonomisk hjrelp
hjemmefra tvang ham til at undervise pi flere
private skoler. Men lyst til kunst havde han ogsi
- sfl han lod sig indskrive pA Det kgl. Kunstaka-
demi. Forreldrene var imod hans kunstneriske
planer, han mAtte efterhinden sli sig til tils med
en h6ndvrerker-uddannelse som maler. Lidt skuf-
fet over at mitte slrekke pi sine idealer, rejste
han i 1865 til Dansk Vestindien. Herfra kendes 3
annoncer, hvor han anbefaler sig som kunstner
og fotograf. Visby har nemlig ogs& niet at ud-
danne sig som fotograf. Han arbejder sig videre
gennem Guatemala, Mexico og Californien, far
hjemve og kom i 1870 tilbage til Danmark, hvor
han nedsatte sig som malermester i Arhus. Uroen
prreger stadig hans liv, og malervirksomheden la-
der han en af sine svende tage vare pA, hvorefter
han &bner et fotografisk atelier, flytter et par gan-
ge, men tager nogle glimrende billeder, meget
forskellige i stil, i hvert fald de billeder, jeg har
set, der findes ikke sA mange (3-6).
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I1877 rejser han til Ksbenhavn igen og lader sig
uddanne til tandlrege. Suser straks afsted til
Dansk Vestindien igen, med kone og 4 datre. Yi-
dere til New York, stadig som tandlrege, hvor
han bliver i 2 itr. Sommeren 1884 nedsretter han
sig atter som tandlrege i Kobenhavn, men i 1888
flytter han tilbage til Arhus igen som tandlrege,
med adresse i Vestergade. Nu tager han rigtigt
fat pi Arhus-billederne, tegner og maler efter hu-
kommelsen, ogsi fra andre perioder af sit liv,
men drengeirene i Arhus er nok hans mest ynde-
de motiv. De allerfleste af dem findes i Den
gamle By i Arhus, andre pA Handels- og Sofarts-
museet pA Kronborg.
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I 1878 tog Frederik Visby tandlcegeeksamen i Ksbenhcwn. Pd det spogefulde visitkortfotografifra ca
midten af 1 880'erne, ser vi hans kone Laura Dorothea Juliane, fodt Loria, undersoge husbonds gebis.
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"Klenodierne soles" (7). Visby boede en tid i
skoleflrene hos 2 aldre frokener, deres fader hav-
de varet oberstlojtnant, og dotrene vrernede om
hans minde lrenge efter hans dsd. Den trekantede
hat, med etuiet, sablen, parykken, uniformen
osv., alt blev luftet under valnoddetreet. Frederik
har nok undret sig og grinet.

"Byens festdag, sprojterne proves" pi Store Torv
i Arhus (8). Loveapoteket midt for, ligger der
stadig, Frue Kirke kan vi kende i baggrunden,
huset til hojre f,rndes nu i Den gamle By, krads-
uldfabrikant Marcus Bechs gird. Qet var ikke no-
gen let opgave at slukke ild dengang, men man
gjorde sit bedste.

"So-brrerne" (9). I hver g6rd i byen stod en so,
en tonde, som altid skulle vrere fyldt med vand. I
tilfrlde af brand kunne den hentes ved hjrelp af
to lange strenger og et par so-brerere. Denne so
har nok ikke vreret passet alt for godt, forreste
mand fir vand i trreskoene, ederne flyver sikkert
i luften. Pi nreste billede (som ikke vises her) gir
tonden helt i staver.

Fotograf M.A. Caprani, Arhus, har taget dette
portrret af Frederik Visby, 79 hr gammel, der er
stadig gnist i oletpit den flotte gamle herre (10).
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Fogtdals FotoCafe
Astergade 22. Ksbenhavn K.
Hverdage l l -18,  lordag l l -17.
Musik af harpenist onsdag-fredag
15-17. Fri entr6.

Mogens von Haven

Den 25. september Abnede Fogtdals FotoCaf6 sin
3. pion6r-kavalkade over temaet "Musikken i Bil-
ledet", m.a.o. fotografier af musikere fra For og
Nu, altsA optagelser, som bide har historisk og bil-
ledmessig interesse. Alle de udstillede 8l fotogra-
fier er gengivet i et eksemplarisk katalog, som jeg
mener vil blive et samlerobjekt. Det er derfor, jeg
anser Palle Fogtdals udstillinger for et fornemt
stykke pion6r-arbej de.

Kun de frerreste forst6r, hvilket enormt og kostbart
slid det er at redigere og producere en udstilling af
si fin karat. Jeg har provet det i min egen butik og
har fiet skrottet udstillinger, som var aktuelle i
1964 - og som ti ir efter bare gik i skraldespanden
fordi Udenrigsministeriets Presse- og Kulturafde-
ling syntes, at de kostede for dyrt pi lageret - og i
dag er savnet phhojtplan, fordi de vitterligt er ble-
vet historie. Tja, bum-bum, som Helweg si klart
formulerer sis.

Komponisten Carl Nielsen
som ung regimentsmusiker i
Ofunse.

Medlemmer af Dansk Fotohistorisk Selskab beta-
ler med glrede toppriser for museale relikvier fra
oldefars tid og overser helt - efter min mening - at
dagens kameraer og fotografier ogsi er historiske i
safirme sekund de i 1996 bliver kasseret som
"gammeldags". Sammenlign med hvad der i dag
bliver solgt til spotpriser pi foreningens skrot-auk-
tioner, og tenk p6, hvad en kasseret Leica kostede
i  1930 .

I kataloget er nrevnt en billedleverandsrliste, som
fortreller at redaktionen har gennemplojet alle de
etablerede arkiver, og at man i disse efterhinden
har fiet ganske flot styr pi sagerne. I den forbin-
delse mi Det Nationale Fotomuseum ikke glem-
mes! Det skal ogsA siges, at de gamle atelieropta-
gelser er nuttede; f.eks. et herligt billede fra It79
af en lille l4-Afignyudnrevnt $'nsk regiment-horn-
blreser med det borgerlige navn Carl Nielsen. Si'r
navnet nogen noget? "Maskerade"? "Jens Vei-
mand"?

Ni, lad lommefilosofien ligge. Gi selv ind og kik.
Not6r venligst, at nutidens bidrag fra diverse repor-
tagefotografer tydeligt markerer de tekniske frem-
skridt og en friere sans for billedmulighederne. Jeg
har valgt at illustrere med to karakteristiske og ud-
sogt historiske eksemplarer. Et fra samfundets top
pi Amalienborg - og et mere ydmygt fra en bag-
g6rd i Skive. Udstillingen slutter 21. december.
Neste tema: "Bryllup - Fsr & Nu". Jeg kan se det
for mig: ikke et aje er tsrt. Gledelig Jul.
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Dronning Louise spiller i 1899 8-hendigt med sine tre henrivende dstre Alexandra, Thyra og Dagmar. De
vqr sd lekre at deres far, Chr. IX, hurtigt fik dem afsat som dronninger i imperierne England, Tyskland og
Rusland. Derfor kunne han retteligen kalde sig Europas svi'rfar. Optagelsen er formidabelt komponeret og
teknisk fuldendt. Ifulge kcttaloget er fotografen ukendt, men redaktoren mener at fotografen er kgl.
hoffotograf Mary Steen (1856-1939).
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Anno l9l2 spillede denne spektakulere zigajnerlanrtet med papegaje, klarinet, tamburin, sekkepibe,
stortromme, bekkener og triangel for fuld udblesning i skomager Brandums gdrd i Skive. Man kan se - og
nesten fornemme en intens musikoplevelse. Pd en forunderlig mdde minder billedets atmosfere mig om
jazz'ens vugge i New Orleans. Ladfotogrdens ncvn leve til alle tider: Charles Nielsen (1881- ) Skive.
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Fotomessen i Goteborg 1995
En kommerciel og kulturel begivenhed - alt fra den nyeste teknik til
oplevelsen af verdenskendte fotografer.

var n&sten uopnieligt i den flimrende strsm af tilbud. Por-
tretteme hang tilmed et sted, hvor folk hastede forbi for at
komme hen til amerikaneren Patricia Swartz nye store farve-
str6lende fotos af krempefede kvinder, der drsmmende lod
sig betragte, ifort ganske fi eller ingen gevandter. En provo-
kation og et forsog pi at anskue de store kroppe sensuelt.
Det hvide kod omgivet af sterke farver, de ukontrollerede
og svulmende former gav et skub til vore traditionelle skon-
hedsidealer. Patricia Schwartz billeder var et klart indslag pi
fotomessen, tydelige og tankevekkende for den tid, vi befin-
der os i. Men jeg tvivler p6, at de kan blive klassikere, som
August Sanders portretter afmennesker i det tyvende Srhun-
drede. Schwartz og Sander kan egentlig ikke sammenlignes,
men er eksempler p6 messens mrerkelige sammenstsd i syns-
mider, og pi hvordan kvalitet kan drukne. Skidt og kanel i
det store bord med lune og kolde retter, hvor nresten alt er
med.

Den store udstilling.med mexicaneren Pedro Meyers foto-
grafier var velbesogt og fungerede godt pi messen. Mange
af billederne har forbindelse til hans bog og CD-rom "Sand-
heder og fiktioner - en rejse fra dokumenter til digitalt foto-
grafi". Afgrrenset af skillevregge viste han en lys og indtren-
gende sort hvid serie fra hans mors sygdom og dod. Mens
mange andre af hans andre farvebilleder var digitalt behand-
lede ved hjalp af computer, og angav en anden fotografisk
sandhed. Her blev genkendelige spor afvirkeligheden blan-
det med vandrende v@sener som engle og djrevle.

I en affoiedragssalene viste den amerikanske fotografEuge-
ne Richards sig at vrere en venlig og stilferdig spinkel mand.
Miske er hans vprem6de en forudsatning for, at han kan
slippe levende fra at arbejde under meget barske vilkir
blandt nsdstedte i USA. Han har skabt fotoserier over emner
som skadestuers akutmodtagelse, hjemloshed, narkomani,
kriminalitet, sygdom og dod. Voldsomme og dramatiske
hendelser sl6r imod os fra de kontrastfyldte billeder. Eugene
Richards opsoger dg fremviser bide smerte, forrielse og
glimt af menneskelighed hos de hirdest ramte. Men en hu-
manistisk grundtone klinger igennem hans billeder. Et rib
om hjrelp til de udstsdte, et rib, der genkendes under andre
former hos tidligere dokumentarfotografer som Jacob Riis,
Lewis Hine.

En anden foredragsholder var den svenske fotografAnders
Petersen - ligeledes en dokumentarfotograf, der opsoger
samfundets randgrupper. Blandt hans billeder fra Sverige
kan nevnes serier fra et frengsel, et alderdomshjem og den
seneste fra en psykiatrisk klinik. Men Anders Petersens erin-
de er ikke dramatikken og forrielsen. Det granselose og

Johanne Marie Jensen

Allerede p6 gaden udenfor messebygningen begynder det at
myldre med mennesker. Ogsi indenfor i den store hal bliver
indtrykket overveldende. Boder, skillevregge, enkeltfotogra-
fier og hele udstillinger, apparater og reklamer for alt fra
firmaer til fotoskoler fanger blikket. I et monster af strrder i
den opbyggede "fotoby" bevager folk sig sogende rundt
eller passerer med hastige skridt for atnhfra det ene arran-
gement til det andet. Ad lange gange og pi andre etager kan
man finde frem til de mange foredrag og seminarer om bille-
der og teknik. Kendte navne og spandende emner lokker en
til at fare omkring for at n6 det hele.

Men det er en god idd at have narlrest programmet hjemme-
fra i et forsog pi at vrelge og fravrlge milrettet. Der skal
ogsi vare tid til at snuse rundt blandt de faste boder og ud-
stillinger. Messen henvender sig til amatorer, billedinteres-
serede og professionelle fotografer. For de sidstnavnte er
der f.eks. et stort omr&de med boder. hvor firmaer fremviser
de nyeste tekniske landvindinger. Besogstallet er omkring
40.000, og herafer tilsyneladende kun fi danskere.

Jeg besogte Goteborgs tredje fotomesse 9. - 12. november
1995 og modtog en masse indtryk, der gav tanker om foto-
grafiet i dag. Men pi en messe er ogs6 mulighed for at msde
andre. Blandt andet havde Svensk Fotohistorisk Forening en
bod p6 messen, og den stod ogsi for enkelte arrangementer.
Her igennem og via kontakter i forvejen havdejeg den gle-
de at msdes med fastboende og tilrejsende fra Sverige og
Norden, der arbejdede fotohistorisk. Og vi blev en af de
mange grupper med falles interesser, der tog pi restaurant
den ene aften.

Det var godt at finde sammen, og b6de morsomt og givende
at gh tll de mere fotohistoriske arrangementer - f.eks. den
svenske fotograf Kerstin Bernhards beskrivelse af sine egne
mode- og madbilleder fra 1930'erne til i dag. Men pi messen
som helhed udgiorde fotohistorie kun et meget lille hjorne.
Dog var det muligt at finde en lille udstilling med sort hvide
originale portretter fra den tyske fotograf August Sander.
Mellem de mange andre blikfang var de som en lavmelt og
indtrrengende stemme fra fsrste del af dette irhundrede. Og
som det til tider hender foran originalaftryk, kom der nye
stemninger og elementer fra kompositionen til syne. I bille_
det af de tre unge mrend fra en landsby pi vej til fest, kunne
man se, hvor pracist, nesten matematisk, Sander havde pla_
ceret hatteskygger, stokke og andre linier som et forlob igen-
nem billedet. Blikket lober bevregeligt henover fotografiet,
selv om personerne er stoppet op og ved forste ojekast giver
et indtryk af ro. Fi besogende si dog ud til at fii oje p6 Au_
gust Sanders billeder. De kravede ro og fordybelse, hvilket
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n@sten ubarlige bliver i stedet omformet til en indre smerte.
Hans fotografier er intense, kerlige; til tider poetiske. Vi ser
de udstodte pi en gang som venner og fremmede, der ud-
trykker sindsstemninger, vi miske kan genkende. Hans bille-
der er 6t udtryk for den hoje kvalitet i svensk fotografi, der
har sin baggrund i stor professionalisme og en bredere inter-
esse for fotografi pi den anden side af sundet. Svenskerne
har udviklet fotoskoler, fotografiske miljoer, tidsskrifter,
arkiver med formidling og udstillingssteder lang tid fsr in-
teressen for fotografi blomstrede herhjemme. Og denne
kvalitet opbygget over ir kommer til syne pi fotomessen
midt i al hurlumhejet. Det er en god oplevelse at hente in-
spiration fra mange genrer i svensk fotografi.

Mellem udvalgte fotografer fra hele verden dukker de sven-
ske fotografier op i udstillinger, foredrag og bodernes op-
hrengninger og tilbud. Blandt andet er det muligt at finde
meget frne boger med bide nye og gamle fotografier fra for-
lag og museer - ogsi af fotohistorisk interesse. Si dejligt at
rejse hjemad med oplevelser og gode boger i bagagen fra
Sverige og udlandet.

Messen var desvrerre dyr - adgang til alt i 4 dage kostede
sidste gang 1.600,- sv.kr., endagsbillet til udstillingeme ale-
ne 54,- sv.kr.
Den neste fotomesse i Goteborg finder sted 16.-19. oktober
1997. Du kan modtage oplysninger i forsommeren 1997,
hvis du telefaxer dit rrinde med navn og adresse til fax nr.
(0046) 3l8l2695. Du kan ogsA skrive til Fotomiissan, Kon-
gresshuset, Miissans gata 14,412 5l Goteborg. Tlf: (0046)
3170  88445 ,  

o

Center for kort og billeder
Det Nationale Fotomuseum

Det kongelige Biblioteks Kort- og Billedafdeling
skiftede den20. september officielt navn til: "Cen-
ter for kort og billeder" med "Det Nationale
Fotomuseum" som midtpunkt. "Barned6ben" fandt
sted i Det kgl. Biblioteks udstillingslokaler i for-
hallen, hvor ca. 200 mennesker var samlet. Bil-
ledsamlingens leder Ingrid Fischer Jonge holdt
"dibstalen", hvori fortid og fremtid blev skitseret,
samtidig takkede hun for de mange fotografiske
gaver, som var givet i dagens anledning. "Det Na-
tionale Fotomuseum" fir et udstillingsareal ph337
kvadratmeter med en lofthojde ph 4,5 meter. Det
forventes indviet i slutningen af 1998! O

Forhabentlig bliver der i julemAneden "tr&ngsel og
alarm" pA Danmarks Fotomuseum. Endelig er Ma-
ry Willumsens skonne kvindefotografier, som fsr-
ste gang blev prresenteret i Objektiv, niet frem til
den jyske hede. Under titlen: "Mary Willumsen -
fotografier af kvinder 1914-1922" vises ca. 20
billeder fremstillet af fotograf og fotohistoriker
Andrew Daneman. Andrews egen pr€sentation
udtrykker billedernes indhold: "Et af elementerne,
man ser tydeligst i Marys optagelser, er netop re-
spekten for modellens personlighed og individuali-
tet. Hun prresenterer forst og fremmest sine model-
ler som kvinder. Hun gemmer ikke deres seksuali-
tet, men dvreler heller ikke ved den, som det er til-
feldet for talrige tyske og franske erotiske
postkortfoto grafer. I Marys foto grafi er prresenterer
kvinderne sig selv, eller hun lader dem lege en
slags gemmeleg med fotografen. Kvindernes vir-
kelige identitet er skjult, og i stedet giver dem en
ny identitet, som evige symboler for kvindelig-
hed". Udstillingen kan ses i perioden 1. november
t1126. januar 1997 . O

Mary Willumsen

ttpfl heden".
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Boganmeldelser:

Det rette udseende
- fotografernes I{.C. Andersen

Henrik G. Poulsen: Det rette udseende - fotografernes
H.C. Andersen. Format: 30 x24 cm. 175 sider, stift bind.
Forlag: Hans Reitzel, 1996. ISBN 87-412-2930-4.

Flemming Berendt

Forfatteren Henrik G. Poulsen har vedgiet arv og
geld med en stor og flot bog om de mange foto-
grafiske optagelser af eventyrdigteren H.C. An-
dersen. Siden fsrstebibliotekar ved Det kgl. Bi-
blioteks Kort- og Billedafdeling mag.art. Bjarn
Ochsner i 1957 udgav en fotografisk registrant
over de hidtil kendte fotograf,rer af HCA, har vi
savnet et mere analyserende og personligt verk
om emnet. Srerlig tiltrengt var en bedre repro-
duktion af fotografierne. En sAdan bog er det
lykkedes forfatteren at fi sammenstillet, skrevet,
trykt og udgivet. Mange hjelpende hender,
kendte og ukendte, Det kgl. Bibliotek, Det natio-
nalhistoriske Museum pi Frederiksborg, Thor-
valdsens Museum, Frijsenborg Slot, H.C. Ander-
sens Hus, Darrmarks Fotomuseum, Teknisk Mu-
seum, Bymuseet, samt Danmarks Radios billedar-
kiv har bidraget med materiale, samt rid og did.
Det er dog lykkedes forfatteren at fastholde sin
egen vurdering af fotografierne pi baggrund af
HCA's dagbager, korrespondance og modtagne
breve. Mange og tvetydige var ytringerne om
fotografiernes mere eller mindre heldige udfald.
H.C. Andersen selv higede ofte efter belaeftelse
fra sine nermeste omgivelser.

Forfatteren indleder med fyldestgorende oplys-
ninger omkring Louis Daguerres utrolige opfin-
delse i 1839. Danmarks fsrste arnatar-daguerreo-
typist konsul Tuxen Falbe, H.C. Orsted og kong
Chr. VIII, beskrevet i Objektivs temanummer
"Lysets spor", alle er de med, suppleret af HCA's
begejstrede ytringer omkring en opfindelse, som
fik en skelsrettende betydning for ham selv. Le-
seren fir en kvalificeret og precis redegorelse,
ikke blot for handlingsforlobet, men ogsi for den
fotografiske tekniks famlende barndom.

Torsdag den 1. juni 1843 var m6ske forste gang
H.C. Andersen blev "aftaget" i den nordtyske by
Hamburg. Det hedder i dagbogen: "Siddet for
Bendixen til Dagereotyp". Det er ogsi her Henrik
Poulsen begynder sin odyss6 gennem de 110
publicerede billeder af 174 hidtil kendte fotogra-
fier. Beskrivelserne af de enkelte billeder er
grundig analyserende, precist formuleret og
gennemtrenkt. Det er ikke altid, man er enig,
men vurderingsgrundlaget er i orden. Det store
antal billeder er smukt reproduceret, sivel i farve
som sort/tlid. Enkelte billeder mangler lidt teg-
ning i hojlyset, her havde en udskiftning med
andre kendte samtidige kopier vreret en fordel.
De fleste fotografier er gengivet 1 :1 hvilket er en
fordel ved vurdering af deres PR verdi. For ikke
at fratage leseren gleden ved at se og lese den-
ne smukke og sprendende bog vil jeg kun frem-
drage et par eksempler, bl.a. ogsi for at kunne
gengive to af de mest betydningsfulde kontrafejer
af model HCA.

Den 10. juli 1860 blev HCA fotograferet af en af
tidens storste portrretfotografer hofrAd Franz
Hanfstaengl i Mi.inchen. Fotografen arbejdede pi
en bog om tidens bersmtheder "Zeitgenossen",
hvori han ogsi onskede den nu bersmte HCA's
portret. Den selvoptagne og forfengelige Ander-
sen noterer 3. august: 'Aldrig har jeg seet et saa
smukt og dog lignende Portrret af mig! Jeg blev
aldeles overcasket, forbauset ved at Sollyset kun-
de forme en saadan Skjanheds-Skikkelse af mit
Ansigt. Jeg er smigret i utrolig Grad og dog er
det Photographie kun". I denne sammenheng
kommer Henrik Poulsen med en, miske lidt
overraskende bemerkning; " H.C. Andersen besad
den mrerkeligt uhdndgribelige og i sig selv for-
bavsende egenskab, som pd den tid slet ikke var
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"opfundet" endnu, men enhver kender i dag, han
var fotogen, og kunne i de rette hrender komme
til at tage sig overordenligt godt ud pd et foto-
grort".

Det nreste fotografi, jeg vil fremhreve, er en
optagelse foretaget af hans husvrertinde Thora
Hallager, Danmarks farste betydelige kvindelige
portretfotograf. Billedet er fotograferet den 10.
eller 16. oktober 1867. Det er en kendt sag, at
HCA altid var mest afslappet i kvindeligt sel-
skab, besoget i Hallagers atelier er ingen und-
tagelse. Henrik Poulsen skriver da ogs6 meget
rammende: "Og hvis man i dag i rrekken af por-
tretfotografier af H.C. Andersen skulle pege et
ud som det, der sd at sige havde det hele - det
digteriske og det venlige, det bedndede og det
ironiske, det muntre og lidt af det vemodige -
mdtte det blive Thora Hallagers fine, lille por-
tr@t".

Bogen er fyldt med sidanne fint formulerede og
gennemtankte kommentarer betinget af stor ind-
levelsesevne, som realistisk set bygger pi et
kolossalt research arbejde. De 174 sider er samti-
dig en fotohistorisk beskrivelse af periodens
mange fremragende fotografer, F. Petersen, Ge-
org E. Hansen, Rudolf Striegler, Budtz Miiller,
Harald Paetz og Thora Hallager - ikke at for-
glemme nogle af de miske allerbedste optagelser
foretaget af amatarerne H. Tilemann og Israel
Berendt Melchior, hvis stereoskopiske optagelser
er et helt kapitel for sig. De skonomiske mulig-
heder for at fremstille en sidan bog kan kun
realiseres ved gavmild ststte fra fonde.

"Det rette udseende" er den rette bog for enhver,
som beskeftiger sig med dansk fotohistorie. Den
er desuden et vregtigt supplement til forstAelse af
H.C. Andersens sammensatte og eventyrlige
livsbane. Julegaven er i hus! 

O

Den lille billedudstilling om I.B.M. & H.C.A. pd museet i Odense,
blev en ubetinget succes. Laterna magican stereobetragter og
I.B.M.'s billeder kle'er hinanden. Foto: E. Gormsball.

45



Erik Fersling: Registrant over Danske Stereoskopbilleder.
Fortegnelse over I 0.3 87 stereoskopbilleder, samt oplysnin-
ger om I 5 I stereofotografer. Format: 30 x 2l cm, 323 si-
der, stift ringbind, 1996. Ingen ISBN nr. Pris kr. 200,- plus
porto. Ruth Fersling, Jolbyvej 38. Tlf: 3670 2457.

Data-biblioteket: a. Indledning (WordPerfect). b. Fotograf-
biografier (WordPerfect). c. Billedregister (IBM Arkiv
Ass). d. Samlerfiler for hver enkelt samler (IBM Arkiv
Ass).

Andreas Trier Morch

Erik Ferslings omfattende arbejde med registrering
af danske stereoskopbilleder har fundet sin forelo-
bige afslutning. Erik - som dsde i august - niede
lige at se - og godkende - anden udgave af sin om-
fattende registrant. Den foreliggende udgave blev
ststtet af Statens humanistiske Forskningsrad.

Det er et stykke imponerende pionerarbejde. 151
fotografer - eller udbydere af stereoskopbilleder,
lant af 51 samlere eller museer, er det blevet til. De
har alle veret virksomme i eller omkring Dan-
mark, herunder Feroerne, Island og Gronland,
samt de Dansk-Vestindiske frer, der som bekendt
forst blev afstiet i I9I7. Registranten omfatter og-
sfl, hvad danske fotografer har optaget i udlandet.
Peter Elfelt tilbod f.eks. i sit "Stereoskop-Galleri"
(1892-1910) billeder fra hele Europa, store dele af
Asien og Nordamerika.

Men fsrst og fremmest handler billederne om Dan-
mark i en periode, der spender over 100 6r, fra
1850 - 1950. Det er en guldgrube afviden, som nu
er gjort tilgrengelig. Konge og bonde, land og by,
industri og hindverk, hestevogn og lokomotiv,
hverdag og fest - det hele er der. Samfundet afspej-
les i sine mange facetter. 10.387 stereoskopbilleder
er hermed blevet registreret, hvor hvert enkelt bil-
lede er beskrevet med sogeord, affotograferet og
nunmereret. Det vil sige, at der af hvert motiv kan
fremstilles en ny kopi efter aftale, uanset hvor ori-
ginalen end mAtte befinde sig. Mange billeder til-
harer samlere, der ikke nodvendigvis ejer dem
lengere.

Viderefsres
Registranten bliver nu viderefsrt af Peter Randlov,
medlem af Dansk Fotohistorisk Selskab og mange-
6rig ven med Erik Fersling. Randlsv har stor viden

og er kender af klassisk stereoskopisk fotogra-
fering - bide hvad angir teknik og indhold. Den
registreres forelobig kun som database, i hvilken
sammenhreng den har sin storste betydning. Bille-
derne kan her soges ved hjrelp af en lang rrekke
sogekriterier, det vrere sig begreber, lokaliteter,
6rstal, fotografer etc. Peter Randlov har fremsendt
et brev til alle, som har bidraget til den foreliggen-
de registrant, om fortsat at lade nye/gamle billeder
indgi i basen. Denne opfordring grelder ogsi for
hvem, der mitte lrese dette indlreg.

Det er et rimeligt kvalificeret gnt, at der mi vere
fremstillet over 20.000 signerede stereoskopbille-
der i Danmark - sA der er et stykke vej endnu. Ejer
du stereoskopbilleder af navngivne danske foto-
grafer, udenlandske med danske motiver, samt an-
onyme billeder, som sksnnes bevaringsverdige, si
lad dem registrere hos Peter Randlsv.

Postscriptum
Erik Fersling er ikke mere iblandt os - hvilket er et
stort tab for os alle. Han var et skattet medlem af
Dansk Fotohistorisk Selskab, kendt for sin lune og
altid beredvillige hjrelpsomhed. Si lad det her slut-
te med en opfordring til at fortsrette hans impo-
nerende pionerarbej de.

Registrering af stereoskopbilleder sker ved
vendelse til Peter Randlov, Klosterbakken
3500 Vrerlose. Tlf: 4248 1427.

hen-
40,

o

Erik Fersling i aktion!
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BTANDT DAI \SKE JADER
e  t  f o t o g r a f i s k  p o r t r r t

Linda Horowitz: Blandt danske joder. Format: 2l x2l cm,
64 sider, hardcover. Forlag: Fotografisk Center Kr. 155,-.
ISBN 87-903 62-07 -r. 1996.

Den israelsk-amerikanske fotograf Linda Horowitz
satte sig til opgave at skildre en lille minoritet,
blandt mange andre: det jodiske samfund i Dan-
mark. Sammen med Dr. phil. Hanne Trautner-Kro-
mann fra Lund Universitet har de to damer skabt
en lille perle af blivende verdi. Trautner-Kromann
indleder med at skildre de danske joders historie
fra begyndelsen af 1600'tallet frem til vor tid. Kort
og prrecist bliver flere hundrede 6rs tilstedeverelse
af et jodisk samfund midt i vort eget kristne be-
skrevet, analyseret og gjort forstieligt i et enkelt
og ukunstlet sprog. Der var meget, man ikke for-
stod, som nu stir helt klart.

Fotografierne er et naturligt supplement til teksten.
De skildrer livet blandt en menighed, som pA man-
ge mider er en integreret del af vort samfund, men
samtidig har bevaret sin egenart og serpreg. Med
en enestAende indfoling og udtryksmessig billed-
dannelse er det lykkedes fotografen at viderebrin-
ge de afbildede personers liv og levned. Fotografi-
eme af de smi bsrn pS legepladseu i Carolinesko-
len, Victor Borge, Elias Levin, Bent Melchior og
Benny Ruben m.fl., alle er de portrretteret med en

blanding af humor og alvor. Linda Horowitz har
arbejdet med projektet i tre Ar og trykket pi udlo-
seren mere end 4.000 gange - resultat: 40 billeder
som perler pi en snor. Fotografierne har desuden
veret udstillet pA Nationalmuseet fta 3.-29. sep-
tember. O

Det danske landskab: 25 danske fotografer. Format: 2l x 21
cm,71 sider heftet. Forlag: Fotografisk Center. Kr. 100,-.
ISBN 87-903 62-06-3. 1996.

26 danske landskabsfotografer har sat strevnemode
i denne lille fornemme publikation, hvor den foto-
grafiske gengivelse er sat i hojsredet. Forlagsre-
daktsr Lars Schwander indleder bogen med en
udforlig og lesevrerdig gennemgang af danske
landskabsfotografer, hvor Sigvart Werner var en af
de helt store. Fotografernes syn pi det danske
landskab har rendret sig meget siden, hvilket fint
kommer til udtryk i valget af de presenterede vrer-
ker. De enkelte fotografers udtryksmide er meget
forskellig, men alle deres fotografier udstriler en
rgte glade ved naturens mange udtryk. Kirsten
Klein, Tove KurtzwelI, Henrik Saxgren og Pia
Arke, blot for at nrevne nogle enkelte, alle delta-
gende fotografer viser deres styrke og kerlighed
til landskabet. En fin bog, med fine fotografier,
fint gengivet pi fint papir til en fin pris. Flot jule-
gave! 

O
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De mange interessante, spendende og flotte bille-
der er stadig ikke lengere vrek end din telefon:
3315 8686 fra 10-14 mandag-torsdag, fredag 10-
12 .

Billeder af danskernes liv er niet frem til perioden
1930- 1940. Den anden Verdenskrig og Danmarks
besrettelse star for daren, men livet gAr videre som
altid. Fra 1930'erne citeres i flreng: Seksualprofe-
ten Wilhelm Reich blev udvist af landet. Den 30.
oktober 1932blnndes der op for dansk fiernsyn.
Politikeren K.K. Steincke prresenterer sin socialre-
form, medens 6 millioner mursten blev stablet
oven pi hinanden og Grundtvigskirken skabt. Men
tiden var ogsi til luftfotografen Viggo Sylvest Jen-
sens gennemfotografering af Danmark fra luften.
PH, Poul Henningsen fremstiller sin udanske Dan-
marksfilm, historien er et lerestykke i tidens
uforsonlighed. 1938 96r Danmarks fsrste stewar-
desse i luften - "perfekt i sprog og god til syge- og
barnepleje" - ak, ja. Illustreret Tidendes redaktion
holder stadig dampen oppe - man hygger og min-
des, med bladet i handen. De mange fotografier
reprresenterer en dokumentation af blivende vrerdi.
Desvrrre har man pi forsiden af oktober-num-
meret ladet sig "overrumple" af computer-billed-
manipulation. Pi billederne, man ser hvordan.
Ganske vist gores der opmerksom pA bearbejdnin-
gen af fotograf Fredslunds fotografi, alligevel er
det et indgreb i b6de billeddokumentation og foto-
grafens motiwalg.

'' STAIJNNG ELLER KAOS''
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SAMLER.
DILLEN

Min stereo Letca
En del medlemmer er ikke bange for at eksperimentere som konstruk-
tsrer i fotografisk mekanik. Her skal vi hsre om et vetlykket forsog
indenfor den krrevende og svrere disciplino at skabe, eller modificere
allerede eksisterende mekanik.

Kristian Kousgaard

For et par siden erhvervede jeg en standard Lei-
ca, hvis udseende afveg lidt fra det normale. Hu-
set var beklredt med skind, forkromningen lidt
grov og nummeret - 106 700 - var indpreget pi
en anden mide end normalt. Da nummeret, ifolge
de officielle lister, i stedet skulle v&re en Leica
II, skilte jeg kameraet ad og konstaterede, at ind-
maden var en egte Leica Standard, men med
indgraveret nummer 196 700, si gravoren har
ibenban lest nummeret forkert.

Da apparatet, med sit udseende imod sig, ikke
var et udprreget samlerkamera, nrerede jeg ingen
betrenkelighed ved at ombygge det udelukkende
til stereoskopisk fotografering - uden r avrigt at
beskadige de edlere dele. For at lette justeringen
af objektiverne, skar jeg et stykke ud af kappens
bagside omtrent som pi M-modellerne - dog
uden hengsel - idet det udskirne stykke med
trykplade stikkes op under overpladen og fasthol-
des af bundpladen. For at sikre lystethed er pla-
den forsynet med tynde overlapninger pi siderne.
Ved hjrelp af en matskive har jeg derefter fuld-
strendig kontrol med de pigreldende objektivers
afstandsindstilling, paralleliteten og skilleveggens
anbringelse. Herefter fiernede jeg si objektivrin-
gen og erstattede den med en aluminiumsplade 1
x 45 x 85 mm. Ud for hullet i pladen limede jeg
med Araldit en 49 mm filterring. To objektiver
fra Olympus halvformat 2,8130 monteredes med
19 mm centerafstand og med skilleveg pi en
rund skive, der passede ind i og kunne drejes i
filterringen. Nar objektiverne var placeret korrekt
i forhold til filtervinduet, sprendtes skiven med
den til filteret hsrende gevindring. Der er nu mu-
lighed for at anbringe modlysblrender, forsats-

linser eller filtre, forudsat at de har den rigtige
diameter.

Da man altid ved stereoskopisk fotografering
blender objektivet langt ned, har jeg forsynet
den med fast bl. 8. Objektiverne afstandsindstil-
les hver for sig og har markeringer for 1 m, 6 m
samt uendelig. Objektivpladen blev spendt fast
pi huset gennem de fire huller, der holder ind-
maden pi plads. Der mi dog benyttes lidt lrenge-
re skruer. For at have mulighed for at optage ste-
reoskopbilleder af faste objekter med stsne ba-
sisafstand, har jeg lavet en slags blende med eet
hjul. Blenden kan drejes og lukke for det ene
objektiv. Nir forste optagelse er foretaget, drejes
blrenden og lukker for det andet objektiv. Der-
efter eksponeres piny. Ved en sAdan optagelse
anvendes stereoskyder og stativ.

Til stereoindfatningen har jeg lavet et adapter
49/42 mm. Derved har jeg mulighed for ved
hjelp af Zeiss Contameter (med afstandsmiler) at
gi ned pi afstandene 50, 30, og 20 cm, og sile-
des fi gode nrrbilleder af smA objekter. Jeg blev
si glad for udskreringen pi kamerahusets bag-
side, at jeg har foretaget den samme operation pi
en gammel 3'er, selv om jeg ved, at mange folk
vil vrere dybt forargede og betragte en sidan ind-
griben som helligbrsde! Men praktisk er det,
ikke mindst da film ikke mere er forsynet med
den lange udskering, som Leica i sin tid var
ophavsmand til.

Projektor
En meget spendende m6de at betragte stereodia-
positiver pi er at projicere dem pi en metalliseret
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Apparatet med Zeiss Contameter.

fra Olympus I8 x 24.

For enkeltoptagelse med skinne

,;::..,.., t:i:t;.ii;"

Stereoskinne on til 8 cm

Kondensatorlinse fra VIIIs pdlimet 55 mmfilterring - delt poffilter 55 mm.

HOYA multi-vision 49 mm med delt polfilter.

85 mm proj. objektiv.

tir
:tt;,,ii

T'{,:,,1#
Kameraet set bagfra.
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1. "Kncekket spejl" med objektiv.
2. Sterikon princip med Hektor 90 mm.
3. Stereolyforsats.
4. Optageobjektiv.
5. Dobbelt proj" objektiv i snekke m. skillevreg.

5 l

Leitz projektor VIII S som stereoprojektor.



skerm. Da stereoudstyr til fotografisk brug nre-
sten ikke er til at opdrive, er der ingen anden ud-
vej end selv at fremstille udstyret p6 grundlag af
en egnet projektor.

Som projektor bruger jeg den gode, gamle Leitz
VIIIs, som jeg har bygget sammen med underde-
len af en Braun projektor med transformator,
ventilator og lampe 24V/I50W. Desuden har jeg
for at fi endnu bedre lys erstattet de to indvendi-
ge, almindelige belysningslinser med en asfrerisk
linse. Pi den forreste belysningslinse har jeg li-
met en 55 mm filterring. Glasset fra et godt pol-
filter har jeg gennemskiret diametralt, med sam-
me orientering som polbriller, vendt den ene
halvdel om, og sat den i polringen igen. Ved at
dreje filtret 180 grader kan jeg pi en let mide
skifte fra dias, optaget med dobbeltobjektiv (0-0)
til dias optaget med normalobjektiv og stereofor-
sats (-0-). Da den nevnte projektor, som det sik-
kert er bekendt, er forsynet med sivel leicage-
vind 39 mm som "stodtender", kan man anbringe
forskellige aggregater pi en let mAde.

Det projektionsudstyr, jeg har haft det bedste re-
sultat med, er fremstillet af to Seimar forstorrel-
sesobjektiver 3,5175, som jeg har pillet blrendela-
mellerne ud af. Derefter har jeg savet og slebet
si meget af den ene side pi hvert objektiv, at de
parallelt sammenlimet har en center-afstand pi
19 mm. Sammen med en 2 mm tyk skillevreg,
der nir nresten ned til diapositivet, har jeg mon-
teret objektiverne i en filterring, i dette tilfelde
52 mm - der passer ind i gevindet pA den an-
vendte snekke fra en kort tele. Ved at dreje lidt
pi filterringen kan man siledes, uden det fir
mrerkbar indflydelse pi afstandsindstillingen, let
justere "skrcVe" billeder. En af grundene til, at

jeg foretrrekker ovennrevnte metode, er, at polfil-
trets anbringelse bag ved diapositivet ikke pivir-
ker billedskarpheden. En anden grund er, at bille-
derne p6 skrermen ved korrekt udforelse af skille-
veggen er skarpt afgrrensede og helt uden "spo-
selsesbilleder".

Men der er selvfolgelig andre mider, at gribe
sagen an pe, f.eks.:

1. Zeiss Stereikon-princippet, som kan konstru-
eres ved hjrelp af Hoya multivision med
parallelstillede prismer, 85-100 mm objektiv
og et ekstra, delt polfilter.

2. Stemar, Stereotar C. el. lignende optagelses-
objektiver - dog for kort brendvidde.

3. Forsats med prisme- eller spejlhus med to
objektiver med justerbar afstand 60-70 mm.
Her skal polfiltrene anbringes pi objekti-
verne og ikke bag diapositivet. En temmelig
kompliceret konstruktion.

4. Stereoforsats i forbindelse med det normalo-
bjektiv, som er anvendt ved optagelsen.
Filter foran hvert vindue os ikke bae dia-
positivet.

5. Det "knrekkede spejl" sammen med optageo-
bjektiv. Projektor drejes 90 grader. Polfilter
foran hvert spejl. Temmelig akavet.

Hvis man har en langsomtg&ende vidslibemaski-
ne, er det kun et sporgsmil om tAlmodighed, lidt
kreativitet og et godt ojemil, at fh noget ud af
det. Jeg hiber, de ledsagende billeder vil drelpe
til.

py ;;"ffi l{
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E OStereoskopbillede optaget med Stereo-Leica. [i|,iiit!
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Et nostalgisk tilbageblik - fader angrebet af fotobacille!

Bent V. Olson

I 1946 kom jeg i lrre i et kobenhavnsk optik-fir-
ma, her mitte jeg som yngste lrerling varetage,
blandt andre, den vigtige "lsbe i byen" funktion.
Snart fandt jeg ud af, hvorledes ruterne for mine
"udflugter" pfl behrndig vis kunne tilrettelregges,
si der undervejs var mindst 6t fotofirmas udstil-
ling, hvor jeg kunne inspicere og beundre udbud-
det af fotografika. Nyt fotografisk udstyr var i de
fsrste efterkrigsar endnu ikke i handlen.

Disse nu hedengangne etablissementer oplevedes
som rene Aladdins huler. Nir man betridte dem
med andagt og fik lov til at veje et attriet objekt
i hinden foltes stor salighed. Til oplevelsen knyt-
ter der sig den s€regne duft af second-hand, som
forretningerne emmede af og som lejlighedsvis
skaber associationer til hine oplevelser. I mere
ydmyge forretninger kunne der findes guldkorn.
Siledes havde jeg engang kastet ajnene pA et ny-
deligt Balda kamera i en marskandisers krelder-
butik pi Norrevold. De fem trin ned havde jeg
taget gentagne gange for at bladgare ejeren, men
hr. Levin fandt ikke behag i mine forsog pA at
presse hans pris. Han mistede til sidst tfllmodig-
heden med en faderlig belrering: "ha' koster -
ikke ha' koster ikke", si var jeg blevet sA meget
klogere og tvunget til at erkende, at slaget var
tabt.

Nu - tilbage til lrerepladsen. Vinteren I94l var
meget kold, hvorfor efterkrigstidens knaphed pA
fyringsbrendsel isrer var markbar. Vi fros guds-
jammerligt pi vrerkstedet. Noget m6tte der gores,
s& jeg klatrede op pa loftet, hvor mange 6rs vin-
duesdekorationer var ophobet. Det var solidt
kram, bide for dyrt og for godt til at kassere,
men nu skulle det gore gavn. Det blev lempet
gennem loftvinduet 4 etager ned i gArden, hvor
en "medsammensvoren" lige sA gesvindt kastede
brendslet i det af overophedning snart dansende
centralvarmefyr. Den dag var der lunt og godt pi
verkstedet. Under oprydningen ibenbaredes en
stor trrekasse, der til min overraskelse viste sig at
vrere tet pakket med hundredvis af 13 x 18 glas-
negativer. Pi et af negativerne genkendte jeg min
chef, der som ung mand poserede med staffeli og

stor kunstnerhat i en smuk gammel have. Da jeg
prresenterede et kontaktaftryk, som jeg havde la-
vet, kvitterede han med beretningen om, hvorle-
des familiens sondagsudflugter sedvanligvis for-
mede sig i hans barndom. Faderen, firmaets
grundlregger, var grebet af den nye fotodille.
Sondag morgen gav familiens overhoved frit lsb
for sin utilmodighed - thi nu gjaldt det om hur-
tigst muligt at komme af sted. Til "skor,turen"
blev udstyret fordelt: sonnen blev den stolte be-
rer af det ret tunge treben, den yngre ssster bar
tasken med de ubelyste plader. "Mesteren" selv
bar sit prregtige mahogni-kamera.

Familien blev instrueret om de mange hjrelpe-
funktioner, dels som b&rere, dels som opstillere
og statister, si mesteren kunne koncentrere sig
om sin "kunst". Men si snart de medbragte pla-
der var belyst og det sidste motiv aftaget, mitte
man hjem i en fart, for nu var det arbejdet i msr-
kekammeret, der stod for tur. Disse store "pione-
rer" har sikkert gennem alle tider vreret belasten-
de for deres omgivelser og familie.

Tit sender jeg en vemodig tanke til den "guldgru-
be" af tidsskildrende optagelser, der mi formodes
at v&re
1960'erne,
digheder,
som disse.

giet tabt ved husets nedrivning i
men vi ser ofte, at det er rene tilfrel-

der gar det muligt at redde vrerdier

o

@

U. S. Carnera
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Loppemarked i Olofstrom
Arets "Frossatdag" for "isenkramfolket" havde samlet ca.25 personer, som havde opstil-
let deres fotografika. Svante Warfvinge fra Blekinge Liins museum holdt et lille foredrag
om fototeknikken efter Daguerre's tid. Desvrerre var der en del, som ikke kunne forlade
deres udstillingsborde for at overvrere Svantes foredrag, der foregik i et andet lokale.
Et sjeldent kameraudstyr fra 1840'erne blev fremvist. Ifolge arrangbren Nils-Harald
Ottosson kneb det lidt med omsretningen, m6ske var prislejet for hojt? Fire medlemmer af
DFS deltog, samt en enkelt fra Tyskland. Nils-Harald syntes dog, at stemningen var god,
man havde f.eks. et muntert trref omkring dansk ol og svensk mad. Der arbejdes pi en
ekskursion for vore medlemmer i 1997.

Nils- H arald Ottos s on med frue. I midten Svenn-Olov Sundin fra Osby Fotomu-

seum.

De veldekkede borde lokkede mange gester til
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Andreas T. Morchfdr svenskeren til at se dobbelt.
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Svensk & dansk sammenkomst.

BIDIDBNs,Hus
- ett Sunclsvallsprofekt

Stiftelsen T.S.C.C. har i mange ir fungeret i Gdteborg, men er nu blevet omdannet til en
indsamlingsstiftelse med sede i den nordsvenske by Sundsvall, hvor det kommende
Sveriges Fotomuseum er ved at blive etableret. T.S.C.C. og Kameramuseets Viinner
sidder i bestyrelsen, som foruden ejeren til samlingen, repr€senteres ved Svenska Foto-
grafernas Fdrbund, Rigsfdrbundet Svensk Fotografi, Landstinget i V?isternorrland, Sunds-
vall kommun og Kameramuseets Vtinner. Den nye bestyrelse har vreret samlet og blev
ved lej ligheden fotograferet.

o

Fra venstre: Monica Englund, Svenska Fotografernas Fdrbund, suppleant: Claes-Gtiran Hedeby, Ka-
meramuseets Vcinner, ordfdrande: Anna Hemlin, Sundsvall kommun, suppleant: Sture Claesson, Rigsft;r-
bundet Svensk Fotografi, sekretrpr: Margaret Bernhardsson, indbudt gest: Alf Uffiielm, Kameramuseets
Vcinner, suppleant: Tore Persson, Kameramuseets Vcinner, kasserske: Ing-Marie Olsson, ejeren af den

fotohistoriske samling deponeret i stiftelsen, byrddsmedlem: Kiki Hammerstr()m, Landstinget i Vcister-
norrland, adjungerad: Peter Hennig, Kamerqmuseets Vcinner, suppleant: Margareta Johansson, Sunds-
vall kDmmune, viceordforende: Thomas Fahlqnder, Svenska Fotografernas Fr)rbund. Frqverende var:
Kurt Jansson, Landstinget i Vcisternorrland, byrddsmedlem: Lennart Dahlin, Landstinget i Vcisternot-
land, suppleant: Fredrik Olss.on, suppleant for Ing-Marie Olsson: Klqs Aman, Rigsfdrbundet Svensk
Fotografi.

o

Der handles.

.
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o l l t l NOSTALGI!

Dronning Mary's dukkehuskameraer er i bogsta-
velig forstand eksklusive kuriosa. Begge model-
lerne blev kun fremstillet i et eksemplar hvert. I
1924 fk den engelske dronning Mary den id6 at
bygge og moblere et dukkehus. Huset skulle
indeholde miniatureversioner af kendte produkter
pi markedet. Det hele skulle udstilles, og pen-
gene skulle gi til velgorende formil. Dukkehuset
skulle selvfolgelig ogsA indeholde et Kodak
kamera. Finmekanikere hos Kodak i England
fremstillede forst i skalaforholdet 1:8 en fuld-
strndig fungerende version af Kodak No 2C
Brownie boxkameraet. Modelkameraet gav skar-
pe billeder. Opmuntret af dette resultat byggede
man ogsA en skalamodel af Kodak No 3,A Auto-
graphic kameraet.

Kodak No 2C Brownie.

Kodak No 3A.

Agentkameraet Eastman M.B. (Match Box) var
et boxkamera i miniatureformat. Boxen var af
metal og havde samme stsrrelse som en tendsti-
keske og ogsi kamufleret som sidan. Kameraet
blev fabrikeret i 1944 og skulle benyttes af ame-
rikanske agenter og af modstandsfolk i besatte
dele af Europa. Der blev fremstillet flere tusinde
eksemplarer hos Kodak i USA.
Kameraet blev ladet med 16 mm film i kassetter
til 30 eksponeringer. Kameraet havde et fix-focus
objektiv med f/5. Dybdeskarpheden var stor, og
billedvinklen var 45 grader. Lukkertiden var fast
pi 1/50 sekund, men den havde ogsi en stilling
B, dvs. der blev eksponeret, s6 lenge ekspone-
ringsknappen blev holdt nedtrykket.

W
t

I

Eastman Match Box.

Kodak Instamatic Radio.

G.E.C. Transistomatic fra 1964 hsrer afgjort til i
afdelingen for kuriosa. Som navnet antyder, var
denne frembringelse en kombination af en tran-
sistor radio og et Kodak Instamatic kamera.
Radiodelen blev fremstillet af General Electric
Compagny. Kameradelen kom fra Instamatic 100,
fremstillet af Kodak i England. O

Hentet fra Kodaks blad: Smi Korn.

'!io

"ffi,''!w
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Miraklernes tid er endnu ikke forbi. Midt i Ksben-
havn, i vinduet hos Tuxen-foto, stod en "Zeiss
lkon Tengoflex" at kabe for penge. Det sjeldne
bokskamera er et eftertragtet samlerobjekt. Til lyk-

o
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"Dit & Dat"
}/4ODEREFERAT
September
Gerhard Ryding, titel: fotohistorisk cykelsamler
eller cykel-historisk fotosamler, havde medbragt et
udsnit af sin samling, b6de den ene og den anden.
Gerhard fortalte og fremviste sine mange indsam-
lede cykel-effekter. Fremvisningen strakte sig lige
fra et katteaje til to komplette 'Jernheste". De n&-
sten 60 fremmsdte fik som dokumentation frem-
vist en fortrinlig serie visitkortbilleder, venligst
perfekt affotograferet af Ture Ibsen som dias. Bil-
lederne blev fyldigt og kvalificeret kommenteret,
bide af Gerhard Ryding og de mange interessere-
de medlemmer. Skulle man evt. falde over noget
som bare "lugter" af cykel - da ville det vrere synd
og skam ikke at taste nummeret: 4399 6675. Tak
for en fin aften!

H'','

k

Flemming Berendt fremviste plaka-

ten fra H.C.A. udstillingen i Oden-

se.

Cy ke l- hi s t or is k fo t o s am I er
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Gerhard Ryding viser frem
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tsirna Kleivan fremviser, hvad der

fik hende i "brand".

Loppe- og anvisningssalg
EfterArets loppemarked & anvisningssalg udvikle-
de sig til en hyggelig og fornojelig eftermiddag.
Klokken 13:00 havde den sedvanlige "faste stab"
af loppemarkeds-udbydere gjort klar til deres prre-
sentation af fotografika. Med stor glede kunne
man konstatere at flere svenske medlemmer havde
fundet vej til medborgerhuset pA Osterbro. De
handlende syntes at vere tilfredse med deres om-
sretning. Klokken 1 5 :00 begyndte anvisningssalget
efter de sedvanlige regler. Hammeren giorde sit
arbejde - ved hvert hammerslag var man blevet en
smule fattigere pi penge, men rigere pA et klenodi-
e til afstsvning. De 90 numre gav en omsretning
pi 14.000 kroner - ganske flot. Vi gleder os til
neste anvisningssalg i december.

Oktober
Da Mag. art. Birna Marianne Kleivan i l99l fik
temanummeret "Kanonfotografen" i henderne, var
filmhistorikerens skrebne beseglet. Pi siderne 7-i4
blev fotoautomaten Bosco med tilhorende ferroty-
pier fremvist og beskrevet, "gnisten" var tendt i
Kleivans hjerte. Nu skulle historien om foto-auto-
maten fortrelles og miske ende som publikation.

De npsten 50 fremmodte medlemmer overvrerede
entusiastens forelobige studieresultater, anskuelig-
giort ved hjrelp af en hindfuld dias. Birna Kleivan
vendte og drejede de mangfoldige aspekter i bru-
gen af fotoautomaten. Vi bruger den alle, f.eks. til
pas og ksrekort, mere overraskende var det at fo-
tograferne Richard Avedon, Andy Warhold, David
Hockney ogLiz Rideal, som faktisk "boede" i en
automat, anvender den i kunstnerisk siemed. Et
fint formuleret og veldisponeret foredrag fik for-
samlingen til at klappe taktfast. To medlemmer
foreviste tre Bosco-ferrotypier, som nu vil blive
kopieret og indgi i Birna Kleivans videre forsk-
ning pi omridet.
Loppemarked i Vejle den26. oktober
Som sredvanlig bod Kaj Kempel velkommen pi
Vestbyg6rden med en lille overraskelse, der fik
folk til at sparre ojnene op. Det var to foto-light-
ere, den ene kendtjapansk kuriositet, den anden en
aldrig fsr set russisk kopi.
Derefter holdt Gunni Jorgensen et fint og informa-
tivt lysbilledforedrag om Voigtliinder illustreret
med perler fra sin samling. Velfortjent bifald!
Derefter loppemarked i en god og afslappet stem-

(Fokrrey)rlagc i il@ste hL)

o

Andreas Trier Msrch ntd lige have tjek pd en detalje.
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Loppemarked
Lsrdag d. 1. 2. 97

Vestbygirden
Nyboesgade 35

71OO Veile

Dansk Fotohistorisk Selskab indbyder til
loppemarked og foredrag.

Program:

Kl. 12:00 Kaj Kempel byder velkommen.
Kl. 12:10 Bjarne Meldgird fra Danmarks Fotomuseum kommer og viser

sidste nyerhvervelser pi museet. Vi kan love, der bliver guf at se p6.
Kl. 13:00 Loppemarkedet begynder.
Kl. l6:30 Loppemarkedet lukker.

HUSK ogsi at medtage nogle perler fra DIN samling til almen beskuelse!

DFS vil vrre vart ved en kop kaffe/te og smikager.

Tilmelding senest den 24. januar 19971
til

Kaj Kempel, Overager 10,7120 Vejle Ost. Tlf.: 7581 4511.

Vel msdt



Oldtimer-fotografering og Loppemarked

/rudie56
Fotograf og fotohandel
Borggade I - 6300 Gristen

Mommark2-6400Sdbg.
Tlf.746s 0999

Sondag d. 2. 3. 97
Mommarkvei 2

Vollerup
6400 Ssnderborg

Dansk Fotohistorisk Selskab
indbYder til

Otdtimer-fotografering og loppemarked.

Program:

Kl. 12.00 Kaj Kempel byder velkommen'

Kl. 12.15 Alfred ropte fra studie 66 fortrellef om og demonstrerer oldtimer-fotogra-

fering.
Tag din hoje hat/bovler og din kjole/smoking med'

Kl. 13.15 Loppemarkedet begynder.

Kl. 16.00 LoPPemarkedet lukker.

Husk: Har du fotografika fra tiden - si tag det med til almindelig beundring.

Tilmelding senest lordag d. 15.2.1997!
til

Kaj Kempel, Overager 10,7120 Vejle A.Tfi; 7581 4511'

Vel modt
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16lI Il2 (Jylland) - 2012 - 213 (Jylland) - 2013

MADEAFTENER:

Torsdag den 16. januar
I forbindelse med temanummeret "Kjobenhavn
dengang" vil Ole Schelde fremvise tre film, der
skildrer livsvilkirene i hovedstaden. "Et andet
Ksbenhavn 1870-1910" - "Det Ksbenhavn der for-
svinder", samt "Slum" produceret af Jatgen Ross.
Til sidst skal vi gense Ole Scheldes egen film
"Hafnia Hodiema: Kobenhavn idag", som vandt
1. pris i 1967 .
Der rundes af med "SKROT" til alle!

Torsdag den 20. februar
En af Dansk Fotohistorisk Selskabs Exakta-eks-
perter, Svend Erik Jeppesen fra Arhus, har "pak-
ket" kufferten og rejst hjemmefra et dogn. MAlet er
A.rhusgade 103, hvor han vil fortelle om sin Exak-
tasamling og tilblivelsen af en rekke artikler om
Exakta-kameraets historie i anledning af apparatets
"diamantbryllup". Der afsluttes med "skrot" salg
for egen regning og risiko.

Torsdag den 20. marts
Etnografen Poul Msrk fra Nationalmuseet vil fore-
vise en sjelden og dramatisk 16 mm tonefilm fra
Iran. Filmen er optaget af de to amerikanske in-
struktorer, som producerede den amerikanske
skrek-film "King Kong". Medlemmer er velkom-
ne med "skrot".

- Man kan optage et fotografi pA
en milliardc-del sekund, hvad siger du
til det?

- Det er for sent at sigc noget.

Vore msdeaftener afholdes
A sterbr o Medb orgerhus,
Arhusgade I 03,
2t00 Ksbenhavn A.
Kl .  19:30.

i :

Bent Jensn
Dmstrede 4

9560 Hadsund-

LeifKdllemtrtim
Borgmaskegatan I 7

352 36 Viixjit.

Sverige.

Cmten V. Petersn
Stubbedmsvei 27

3000 Helsingor.

Hase Tnberg-Andenen

F. Vestergrtdsgade 26. Il.tv.

8oo0 Arh6 C.

\rELKOMMEN

Generalforsamling & Landsmsde i Odense
LCIrdag den 19. april 1997 .
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Fotografisk Center soger oplysninger og fotografier af eller om fotograf Anne-Marie Lindequist,
fadt 24. april 1900. I slutningen af l920'erne havde hun atelier pA Vesterbrogade i Ksbenhavn,
hvor hun skabte solariserede billeder. Kontakt venligst Lars Schwander, tlf: 3393 0996 eller redak-
tionen.

Fhv. Pressefotograf Mogens von Haven har doneret sin godt udtjente fototaske til Danmarks
Fotomuseum. En omtumlet tilvarelse og mangfoldige rejser har givet den alderens patina, som den
glredeligt viser frem i en montre pi museet.

"PA DET NATIONALHISTOTISKE MUSEUM PAA FREDERIKSBORG SLOT" giorde man
store ojne ved fundet af en samling glasplader fra 1896. De 31 optagelser er fra de fsrste Olympi-
ske lege i Athen i moderne tid. Billederne er optaget af den tyske fotograf Albert Meyer.

I anledning af afdade forfatter Soyas 100-irsdag den 30. oktober holdt fhv. fotohandler Jargen
Gregersen, Kgs. Lyngby, et foredrag pi Stadsbiblioteket i Lyngby og viste en hidtil uset privatfilm
og lysbilleder af forfatterens liv og levned. Det var Soya, der tankevekkende skrev: "For Kvinden
gelder den lov: Hellere et skrog af en mand end ingen".

Danmarks Fotomuseum i Herning, Det Nationale Fotomuseum i Ksbenhavn og Museet for
Fotokunst i Odense har hver modtaget et hAndkoloreret fotografi som gave fra redaktsr Flemming
Berendts private billedsamling.

Norsk Museum for Fotografi - Preus Fotomuseum meddeler, at nu er der lys forude. Ifolge mu-
seumsdirektsr Leif Preus skulle der vere bevilget okonomiske midler til etablering af museet.
Forventet 6bning: forin 1999. Sret kryds i kalenderen: vi skal pi ekskursion til Norge!

Usredvanligt filmfund i Amerika. Den anden spillefilm fremstillet i USA er blevet erhvervet af
American Film Institute i Washington. Filmen 16 hos den77-irrige samler William Buffum i Port-
land, Oregon. Det drejer sig om en perfekt kopi af Shakespeares "Richard III" fra 1912. Over 70o/o
af alle spillefilm optaget for 1920 er giet tabt.

VESTER VOV - VOV. Det Svenske Filminstituts filmarkiv har erhvervet 15 originalkopier af
film med Fyrtaarnet & Bivognen fra perioden 1927-33. Kopierne er nrsten komplette. Man er nu
giet i gang med det langsommelige og kostbare arbejde at restaurerere filmene. Den fsrste film,
Vester Vov - Vov er nu frerdig som farvekopi. Den blev forevist i Filmhuset den 24. oktober.

Aarhus, stumfilmens Hollywood. Fra den 4. oktober til 31. marts 1997 kan man opleve, hvorle-
des Arhus var et stumfilmens mekka i mediets barndom. En omfattende udstilling viser plakater,
studier og skuespillere. I Fotorama vises skiftende film, f.eks.: De eldste Arhus-film, En hjemlos
fugl og Fyrtajet. Arhus Bymuseum. Carl Blochs Gade 28. Aben: tirsdag-fredag kl. 10-16.

REDAKTIONEN snsker alle medlemmer af D.F.S., fra Skagen til Mogeltonder, en rigtig glede-
lig Jul & et godt Nytir!
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Bestyrelse, adresser mm.

Redaktion: Objektiv udsendes i april, september og december. Gamle numre kan ksbes.
Henvendelse: Flemming Berendt.

Okonomi: Kontingent: 275,-.
Medlemsperiode: I . januar til 3 I . december. Girokort udsendes sammen med december-nummer af Objektiv.
Kontingentet skal vere betalt senest 1. februar.
DFS's gironummer: 1 50 64 47.
Henvendelse: Niels-Ove Rolighed.

Adresserendring: Ca. hvert andet ir udsendes en opdateret medlemsliste.
Indholdsfortegnelse over alle numre af Objektiv kan rekvireres.
Henvendelse: Niels-Ove Rolighed.

Anvisningssalg og Medlemsskab af DFS er obligatorisk for at kunne deltage i kob og salg.

Ioppemarked: Srelger og ksber betaler hver 12,5o/o i saler til DFS. Skriftligt bud fremsendes til lederen af anvisnings-
salget. Anvisningssalg afholdes normalt pi generalforsamlingen i april, i oktober i Jylland og pi
decembermsdet i Kobenhavn. Tilmelding af fotografika senest l. marts, 10. august og 1. november.
Derudover afholdes loppemarked ijanuar/februar, april, september og oktober.
Henvendelse: Niels Resdahl Jensen.

Msder: Ksbenhavn: Vejle:
3. torsdag i mineden kl. 19.30 i sresonen i: Oktober ogjanuar/februar i:
Osterbro Medborgerhus
Arhusgade 103
KabenhavnQ.
T l f . : 31381294 .

Vestbygirden
Nyboesgade 35
7100 Vejle.

Bestyrelse: Formand Nestformand og Kasserer
Redaktor

Andreas Trier Msrch Flemming Berendt Niels-Ove Rolighed Tune Laug
Rigensgade 5 Postboks 49 Terpetvej 585 Vanlsse ,4'116 80
1316 Kobenhavn K Teglgirdsvej 308 9830 Taars 2720Yanlsse
Tlf.: 3314 1408 3050 Humlebek Tlf.:9896l54l Tlf.: 3879 0715

Tlf.:49192299 Fax: 9896 1584

Niels Resdahl Jensen Svenn Hugo Kaj Kempel
Rygirds Alle 33A Poulsvej I Overager l0
2900 Hellerup 4040 Jyll inge Tl2|YejleA
Tlf.:3962 0962 Tlf.: 4673 2744 Tlf.: 7581 451I

,if,resmedlemmer: FlemmingAnholm
Sigfred Lovstad, R
John Philipp

F'olgende medlemmer har bidraget til dette nummer:

Poul Bunin Cote Cuculiza Danmarks Fotomuseum Palle Fogtdals Forlag
Carl-Hermann Hansen Claes-Griran Hedeby John Jensen Gunni Jorgensen
Tune Laug Poul Pedersen John Philipp

Indsendt materiale er underlagt bladets almindelige layout.

Udgivet med stotte af Kulturministeriets bevilling til de alment kulturelle tidsskrifter.

ISBN 0107-6329 Denmark.
Alle rettigheder forbeholdes. Mekanisk, fotografisk eller mden gengivelse afskrifet samt del€ deraferb tilladt efer skriflig tilladelse fra Dansk Fotohistorisk Selskab.

No pan ofthis publication may be reproduced in any fom without prior pemission in witing from the Copyright holder.

Copyright Dansk Fotohistorisk Selskab. All rights reerued under international Copyright Convention.

Trvk: PE Offset. Tsmrervei 9. 6800 Varde.
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