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Kine-Exakta60hr
L. Del: IhageeKamerawerk
SvendErik Jeppesen

I 6r er det 60 6r siden, at "IhageeKamerawerk Steenbergen& Co." lanceredeverdensforste spejlreflekskamera"Kine-Exakta" baseretpi 35mm kinofilm og med filmformatet 24 x 36 mm. Konstruktsrenvar Karl Ntichterlein. Dermed har vi faet introduceretnogle centralenavne omkring en epokegarende 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.
SelvomKine-Exakta'eni startenikke var begunstiget af den samme succesog entusiasmesom de
tilsvarende milsogerkameraer Contax og Leica,
har vel netop det enojede24 x 36 spejlreflekskamera i en grad som ingen andenkameratypepivirket modernefotografi og kameraudvikling. Der er
derfor god grund til at fejre 60 irs jubilaet. I
Objektiv vil det ske med nogle artikler, hvoraf
denneforste handler om virksomhedensomtumlede historie. I de folgende artikler behandlesfsrst
kameraernesudvikling fra Kine-Exakta til den sidsteversionaf Exa, og senerevirksomhedenog kameraerneset i et dansk perspektiv.

Ffl andrekamerafabrikkerhar som IhageeKamerawerk en historie, der bide afspejler vresentlige
trrek af det 20. irhundredes kameraudvikling, og
som samtidighar vreretstrerktpAvirket af alle dette
irhundredes storpolitiske omveltninger. Denne
historie er lang og kunne fylde meget. Her vil
hovedvregten
blive lagt pA virksomhedenshistorie
efter2.verdenskrig,bl.a. fordi virksomhedensflarkigshistorie alleredehar vreretbehandletgrundigt
i Objektiv.
Virksomhedens grundlregger
JohanSteenbergen
var hollrender.Han blev fodt i
1886i Holland som son af en manufakturhandler.
Det fortrelles,at han tidligt havdeinteressefor fotografr og fotografisk teknik. Hans interesseli nok
isrer inden for handel med fotografiske produkter.
Som den formentlig moderneog progressivehandelsmand,han var, fslte han sig tiltrukket af fotobranchen,der i hans ungdom var i sterk teknologisk og handelsmressig
vrekst.Med datidensojne
var fotobranchen en moderne, hojteknologisk og
fremtidsorienteretbranche.Familien onskededog,
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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.Faderendsde i 1904,og
Johanvendte sig hurtigt mod sin egentligeinteresse - handel med og produktion af fotografiskeprodukter.
schutzmarke

Efter i en periode at have vreret ansat ved Ernemann kabte Johan Steenbergenmed hjelp fra sin
mor og DresdnerBank i l9l2 et lille kameravrerkstedog startedesin egenvirksomhed under navnet
"Industrie-und Handelsgesellschaft
m.b.H.,Fabrik
von photographischenApparatenund Bedarfsartikeln". Navnet er interessant,fordi det understreger
at virksomhedenbide drev produktion og handel
med fotografiskeartikler. Allerede i 1913 rendredes det lange navn til "Ihagee Kamerawerk
G.m.b.H." - med Ihagee som akronym for Industrie- und Handelsgesellschaft.Samtidig gjorde
Steenbergensol/mine logoet til sit varemerke.

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

Firmaethavdesuccesfra starten,men i 1914kom
Verdenskrigen. Denne satte dog kun for en kort
periode en stopper for produktionen. Allerede i
1915 kom kameraproduktioneni gang igen. Det
var fra starten Steenbergensonske, at virksomheden, for bedre at kunne konkurrere med de store
navnei Dresden,selv skulle fremstille et bredt sortiment af datidens kameratyper. Da Steenbergen
hurtigt stod overfor at skulle udvide sit produktionsanlreg,indgik han i 1918et partnerskabmed 5
venner og smiproducenter med tilknytning til
Dresdens fotoindustri, heriblandt Emil Englisch,
der producerededet kendte rejsekameraCorona et kamera der i ovrigt produceredesi stort tal helt
frem til 2. verdenskrig. Firmanavnet rendredesnu
til "IhageeKamerawerkSteenbergen
& Co.". Steenbergenselv havde 69Yoaf virksomhedenskapital, medensde resterende3lo/ofordeltes nogenlunde ligeligt mellem de 5 ovrige partnere.Steenbergen fik sAledesbide tilfsrt faglig ekspertiseog ny
kapital til virksomheden, men beholdt selv den
bestemmende indflydelse. Steenbergens dominerende kapitalindflydelse fik senere afgorende
betydningfor virksomhedensskrebne.Virksomheden voksede stst gennem 20'eme og kom relativt
flot gennem den skonomiske krise.i begyndelsen
af 30'eme.En af Steenbergens
heldigstedispositioner var i 1923 at ansrette den nittenarise Karl

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. Forlsberen for Kine-Exakta var Exakta 4 x 6,5 cm, senerebenpvnt StandardExakta.Dette kamera gav 8
negativer pA en I27 film. Kamera og format var
ideelt (men filmtypen elendig). Ntichterlein startede pi konstruktionenaf StandardExaktaeni I 930,
og i 1933 kom kameraet pi markedet. Dette kamera var fra starten en stor succes.Niichterlein
onskedeimidlertid 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 forarsmesseniLeipzig i 1936.Efter
en lidt tsvende start blev Kine-Exaktaen snart en
stor succes- men mere herom i en senereartikel.
Karl Niichterlein udtog en rekke patenter,der senere skulle vise sig banebrydendeinden for smibilledkameraetsudvikling, men hans nytrenkning
blev bremsetaf den storpolitiskeudvikling.2. ver-
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denskrig nrermede sig, og allerede fi 6r efter
introduktionen af Kine-Exakta mitte Ihagee Kamerawerk omstille sig til krigsproduktion. Ganske
vist produceredesder smi serier af Kine-Exakta
helt frem tll 1943,men en realisering af nye ideer
var ikke muligt pi dettetidspunkt.

Mens JohanSteenbergenoverlevedekrigen, havde
Karl Niichterlein en meretragisk skrebne.PAgrund
af sin centrale stilling i virksomheden, var
Niichterlein i starten af krigen klassihceret som
sakaldt"UK" (unabkrjmmlich : uundvrerlig). Dette betad, at han var fritaget fra militrertjeneste.
Ntichterlein var nok som si mange andre kreative
og geniale trenkere meget kritisk over for, hvad
han betragtedesom uvidenhed og uforstand. Han
kunnetilsyneladendevrerebAdegrov og nedladende over for uunderbygget kritik - uanset hvorfra
den kom. Ilabet af 1942blev 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 Balkanoffensiv. Det sidste,man har hsrt fra ham, er et
brev dateretapril 1945.Efter at vere faldet i baghold betragtedeshan siden som savnet.Dennepersonlighed,der pAmangemider kan sidestillesmed
Oscar Barnach fraLeitz, dode i en alder af kun 4l
6r; men hans konstruktioner og hans ideer levede
videre. Exakta oplevedeen storhedstidi 50'erne,
SLR kameraetblev norm for sm6billedkameraer,
og et af hans mange patenter,TTL belysningsmi-

Krigsirene
Da IhageeKamerawerk med den hollandskestatsborger Johan Steenbergensom hovedejer siden
1940 sAledes for hovedpartens vedkommende
bestod af sakaldt "fiendtlig kapital", sketefsrst en
beslagleggelseaf Steenbergens
kapitalandel,senere i 1942 en omdannelseaf virksomhedentil et
aktieselskab med navnet "Ihagee Kamerawerk
AG". Johan Steenbergen,der siden 1929 havde
vreret hollandsk konsul i Dresden,folte sig i stigendegradunderpres, og da hanskone var afhalv
jodisk afstamning,besluttedehani 1942at forlade
Tysklandog udvandretil USA. Selvom JohanSteenbergensenerevendte tilbage til Europa og faktisk igen blev hollandskkonsul i en tysk by, vendte
han aldrig tilbage til den ostlige del af Tyskland og gensi aldrig mere sin virksomhedi Dresden.
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veret benyttet af Zeiss Ikon, "kun" var 800/oudbrendt, krrevedesder siledes visse reparationsarbejder, for den kunne tages i brug den 22. maj
1945. Denne bygning dannedeudgangspunktfor
senereudvidelser af fabrikken, sidst i 1958, og
Blasewitzer Strasse4l-43 blev siledes Ihagee's
efterkrigsadresse.
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I tilknytning til udbombningen af Schandauer
Strasse24 og den folgende meget hurtige genoptagelse af aktiviteterne knytter der sig i ovrigt en
sjov misforstielse.Mange har ment, at grunden til,
at Ihageesi hurtigt kunne genoptagesin drift, var,
at man havde adskillige andre fabrikker i Dresden,
der ikke var beskadiget i samme omfang som
hovedfabrikken.Dette var ikke tilfreldet, men antagelsenom de mange fabrikker skyldes formentlig,
at Ihageei sine annoncerangav forskellige nurffe
efterpostadressen
Dresden-Striesen,
siledesat det
si ud, som om Ihagee havde flere forskellige
postadresser.
Disse numre havde imidlertid udelukkendetil formAl, ved henvendelserom informationsmaterialemv., at kunne spore, i hvilket tidsffi'sstH$-$gffiHilils skrift annoncenvar blevet lrest.For eksempelhavde tidsslaiftet "Foto-Beobachter",som det fremg6r

ling, blev jo senerestandard,fsrste gang udnyttet i
TopconRE Super.Men inden sin dsd var Ntichterleins gamle arbejdspladsi Dresdenblevet jevnet
medjorden!
Ny start efter krigen
Det allieredebombeangrebpfl Dresdennatten mellem 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 samledeadelnggelser srerdelesomfattende.Fra bygningen kunne
reddes ganskefli maskiner, som det var muligt at
reparere,ligesom det ogsi var muligt at reddeenkelte brugbare dele. Fra starten stod det klart, at
selve bygningen ikke kunne genopbygges.Man
mitte, i hvert fald midlertidigt, finde et andet sted
at genoptagevirksomhedens aktiviteter. I forste
omganglejedeman sig ind forskelligesteder,men
fik alleredei april 1945 tilsagn om.at kunne benytte en tidligere cigaretfabriki BlasewitzerStrasse
4I-43. Selv om bygningen,der underkrigen havde

5

med virksomhedensrepre sentanteri Ve sttyskland,
bl.a. HerbertKdhler, foreslog ledelsenaf Ihageeda
at man sammenmed en gruppe
ogsi aktionaererne,
betroedemedarbejdereflyttede til Forbundsrepublikken og genoptogproduktionen der. Dette blev
dog afvist afJohan Steenbergen,der skal have udtalt, at "knmeraer kan man elrsportere,men ikke
mennesker".Han har formentlig forventet en relativ hurtig og tilfredsstillendelosning pA sin udenlandske ejendom - miske ikke en fuldstendig
fremtidig kontrol, si dog en fornuftig (okonomisk)
aftale.Nostalgi har der vel ogsi vreret med i spillet.

af Exakta annoncen,nummer 766.
I betragtningaf omstrendighederneforlsb den nye
start srerdelestilfredsstillende for virksomheden.
Allerede i november1945blev man af den sovjetiske militreradministrationinddrageti den industriproduktion,der skulle indgi som en del afden tyske krigsskadeerstatningtil USSR. Dette kunne
lyde som et problem, men var i virkeligheden en
stor fordel, da det betsd tilfsrsel af bide nsdvendigt udstyr og materialertil at gennemforeproduktionen. Derved kom der ekstra gang i virksomheden pi dette meget vanskelige tidspunkt. Selvom
fabrikken i efteraret 1945 var blevet beslaglagtaf
den sovjetiske militreradministration,lykkedes det
et ir senere Johan Steenbergen at ffl Ihagee
Kamerawerk AG anerkendt som hollandsk ejendom af Det Allierede Kontrolrid i Berlin. Den officielle ophevelseaf beslaglreggelsen
lod imidlertid ventepA sig, men anerkendelsensom hollandsk
ejendom betad, at Ihagee ikke var omfattet at folkeafstemningeni Sachsenom nationalisering af
beslaglagtevirksomheder,og virksomhedenkom
dermedheller ikke til at indg6 i hele "puljen" af
virksomheder,som bl.a. ZeissIkon AG, der nationaliseredesi den fsrste bolge. PA trods af streng
kontrol og vanskeligebetingelseri de fsrste efterkrigsir kom Ihagee siledes ganske godt gennem
denne periode. Der var vrekst i produktionen, og
selvstrendigheden
var tilsyneladendebevaret.

1.950'erne
Selvom de ydre omstrendighederomkring virksomhedensfremtidige status stadig var uafklaret og forblev uafklaret i en lang irrekke endnu - er
der ingen tvivl om, at DDR-myndighederne fra
startenaf 50'ernehar betragtetIhagee som DDR
ejendomog har styret virksomhedensplanlregning
og produktion ud fra dette synspunkt. Pi den ene
side snskede myndighederne givetvis at besrette
virksomhedensledelsemed system-loyalemedarbejdere,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 ogsAover for dens oprindelige ejere.Disse personervar et stort aktiv for
virksomheden,de var med til at give virksomheden en indre styrke, der var en forudsetning for
den succes,Ihageehavde i 50'erne.For at undgfl
problemer pA fabrikken, der kunne skadeproduktion og udvikling, m6tte DDR-myndighederne fare
med lempeog frnde en balancemellem kontrol og
selvstendighed.Situationengjorde ofte livet vanskeligt for virksomhedensledelse,der har vreret
underpres fra myndighederne,men i avrigt gjorde
megetfor at hrevdeIhagee'sselvstrendighed.
Som
helhed var der gennem 50'erneen stor udskiftning
blandt direktorerog ovrige chefer. Mange personer
fra denne turbulente tid kunne omtales. Her skal
blot nrevnesto.

Det grundlreggendeproblem set fra ejernes side
var, at virksomheden lA pA den forkerte side af
jerntreppet.Som folge af en ny ordning om administration af udenlandsk ejendom i DDR, blev
virksomhedeni 1951da ogsi sat under administration af DDR-myndighederne. Dette skete ved at
bestyrelsensmyndighed blev overtagetaf et statsligt indsat formynderrid. Virksomheden skiftede
nu navn til "Ihagee Kamerawerk AG in Verwaltung". Dermed var aktionrerernesindflydelse pi
virksomhedenfiernet,og kimen lagt til en lang og
opslidendekamp om kontrol over virksomheden.
Johan Steenbergenhavde tilsyneladende selv i
lang tid et uafklaret syn pi den strategi,der skulle
give ham og de avrige aktionrererkontrollen over
virksomhedentilbage. I forbindelsemed den sovietisk ststtede oprettelseaf staten DDR i 1949
betragtede mange "labet som kort" for private
virksomheder i denne del af Tyskland. Sammen

Max Rockstroh
I 1949 blev Max Rockstroh udnrevnt til direktsr
for Ihagee.Rockstrohvar en strerkpersonlighedog
ethojt begavetmenneske,der mA tillregges en stor
del af reren for den succes,som Ihagee fik med
Exakta fra begyndelsenaf 50'erne.Rockstroh fort6

sattesom direktsr efter oprettelsenafden statslige
forvaltning 1951,men han mitte senerei 1953i al
hast flygte fra DDR efter at vrere faldet i DDRmyndighedernesunide. Hans afgang var et stort
tab for Ihagee.
Richard Hummel
En andencentralperson,der dukkedeop i disse6r,
er Richard Hummel. Hummel havdevreretlerling
under Karl Niichterlein. Han vendte seneretilbage
til Ihageeog udnrevntesi 1955 til fabrikkens chefkonstruktor. En stilling som han beklredtefrem til
T964, hvor Ihagee'sudviklingsafdeling,som det
senerevil blive omtalt, blev underlagtVEB Pentacon. Richard Hummel var som chefkonstruktsr i
denne ti6rs periode en central person i videreudviklingen af Exakta systemettil den fuldkommenhed, som systemetopn6edei 6reneomkring 1960.
Perioden med Hummel som chefkonstruktar for
Ihagee var pA mange mAder en god tid for virksomhedenog medarbejderne.Den ydre turbulens
pivirkede kun det daglige arbejde i mindre omfang. Genopbygningenefter krigen var i det store
og hele afsluttet.Virksomhedenhavde en stigende
produktion og kunne,hvad angik produktionsvolumen, sagtensmflle sig med VEB Pentacon.Arbejdsforholdene
betragtedes
som gode.Man havde
succes.

Lathar Quaas og Richard Hummel afprover en
Exakta'slukker. 1953.

I strerk kontrast til situationen far krigen satsede
Ihageeefter krigen udelukkendepi Exakta og pi at
udvikle Exakta-systemettil et virkeligt omfattende
kamerasystem.Dette lykkedes til fulde. Exakta
opniede fra begyndelsenaf 50'erneen status,der
pi mangeomr6dergjorde det ligestilletmed Contax og Leica. Prismressigtvar der ikke den store
forskel, og hvad anghrmange omrider inden for
teknisk og videnskabeligfotografi, var Exakta det
foretrukne kamera. Og hvem husker ikke James
Stewart i Hitchcock filmen "Rear Window" fra
1954. Her var pressefotografenudstyret 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, hvilket kamera,der var tale om.

w

Ihagee West
Havde Johan Steenbergenog andre.i kredsenomkring ham i de fsrste efterkrigsir troet, at det ville
vere muligt at genopnAkontrol med fabrikken i

JamesStewart ifilmen "Skjulte oine", 1954.
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Lothar Quaas monterer Exakta 6x6" 1954.

Dresden,blev det r lsbet af 50'ernemere og mere
tydeligt, at dette ville vrere en srerdelesvanskelig mflske umulig - sag.I de fsrste ar efter krigen var
Tysklands fremtidige statusuklar. Med grundleggelsenaf de to tyske stateri 1949,men miske isrer
med Forbundsrepublikkensoptagelsei NATO og
denscentraleplaceringved dannelsenaf EF, blev
der trukket en teknologisk og okonomisk grense
mellem de to tyske stater,som reelt umuliggjorde
en konstruktion, hvor vestlige kapitalinteresser
havdeindflydelse pi en virksomhed i Osttyskland.
En aftale ad politisk vej var ikke mulig. Det skal
huskes,at JohanSteenbergenmed 69%oaf aktierne
var kontrollerendeaktioner i Ihagee Kamerawerk
AG, og at han var hollandsk statsborger.Mange
henvendelserfra Steenbergen
til DDR-myndighederne om at tilbagegive ham kontrollen med sin
hollandskeejendomblev besvaretmed, at hvis blot
den hollandskestat ville henvendtesig til den osttyske stat, kunne der formentlig relatir,t let findes
en losning pi dette problem - vel vidende, at da
Holland ikke anerkendteDDR som stat, var dette
reelt tom snak. Samtidigviste DDR sig i stigende
grad levedygtigsom selvstendigstat,hvilket bl.a.
gav sig udslagi, at man i 1961kunneopfore Berlinmuren.

ning af en reprresentantfor retten i Frankfurt, der
reprresenteredede owige nu afdsde medejere af
Ihagee Kamerawerk AG, blev der truffet en enstemmig beslutningom at flytte selskabetssrede
fra Dresdentil Vesttyskland.Flytningen fik retsvirkning fra l{.januar 1960.Da DDR-myndighederne ikke anerkendteflytningen, eksisterededer
sAledesfra denne dato to selskabermed navnet
Ihagee Kamerawerk AG - et i Dresden og et i
Frankfurt am Main.
Det var den almindelige opfattelse, at oprettelsen
af "IhageeWest" var et led i en strategi,hvor man
ved at lreggeet yderligereprespA DDR-myndighederne gjorde et forstrerketforsog pA at opnAen eller anden form lbr aftale, der pA den ene side bevarede fabrikken og produktionen af Exakta og
Exa kameraernei Dresden,men pA den andenside
sikrede, at i hvert fald en del af virksomhedens
overskudtilfaldt de oprindelige ejere.Man gik miskeefter en aftale,der indebar, at sadet i Frankfurt
blev anerkendtsom det formelle hovedsede,men
hvor produktionen blev varetagetaf datterselskaber, hvoraf 6t - miske det eneste- var virksomheden i Dresden.Samtidig var man tilsyneladende
fra IhageeWest villig til at anerkende,at datterselskabet i Dresdenfortsat blev kontrolleret af myndighedernei 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 aftale, der sikrededen maksimale erstatningtil de tidligere ejere, om ikke Johan Steenbergenselv, si
dog hans arvinger!

Den stigendefrustration over, at det ad forhandlingensvej endnuikke, 15 6r efter krigens afslutning,
var lykkedes at generhvervekontrollen over fabrikken i Dresden,fik Ihagee'saktionrerertil pi en
generalforsamlingden 30. november 1969 atflytte
virksomhedenssade fra Dresdentil Frankfurt am
Main. Med Steenbergens
stemmeog med tilslut-
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alleredepi photokinai 1963.Prototypener afbildet i tidsskriftet Foto-Technik und Wirtschaft,
1993, nr. 4. Kamerahusetminder meget om et
Exakta Varex IIa, men havde bt.a. en ny
bajonetfatning med starce6bning, hurtigfremtrrek
med arm i bunden samt lukketider fra 1 til 1/1000
s. Det oplystes,at der til dette kamera var udviklet
en ny objektivserieaf firmaet Steinheil i Mtinchen.
Pi prototypenvar vist et Steinheil 100 mm "TeleExaktar". Meget tyder p6, at denne prototype var
udviklet i nrert samarbejdemed Steinheil. Prototypen kom imidlertid aldrig i produktion og blev i
ovngt ikke omtalt siden. Om prresentationenaf
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 osttyskemyndighederi stand,stArsi alligevel hen som et afde
mange 6bne sporgsmAl.Efter denne episodevar
der stille omkring IhageeWest i nogle Ar.

:: '
,*.
Corfield.
ogdenbritiskeimportorKenneth
R.Hummel

Beslutningen om at flytte Ihagee'ssede til Frankfurt havde to virkninger. For det forste tog Ihagee
West straks retslige skridt til at fi overdragetalle
rettigheder til varemrerker,navne og patenter fra
Ihagee i Dresden.For det andet startedesder forhandlingermellem IhageeWest og DDR-myndighederneom at finde en losning pA virksomhedens
ejerforhold samt eventuelt (og det var m6ske den
egentligehensigtmed dannelsenaf IhageeWest)
at skabeen eller anden form for samarbejdemellem virksomhedernei ost og vest. I lsbet af et par
ir blev det klart, at der ikke kunne findes en losning. Ganskevist anerkendteDDR-myndighedeme
stadigformelt, at Ihageevar et udenlandskejet aktieselskab,men reelt var virksomhedenfuldstendig kontrolleret af de af DDR-myndighederneindsatte formyndere. Mens man nok accepterede,at
IhageeWest havderettighedentil varemerket, ville man ikke afgive rettighedernetil at benyttenavnene Exakta,Exa mv. Patenternehar antageligikke betydet ret meget, da alle tyske patenter var
gjort frit tilgengelige efter 2. verdenskrig.Et par
ar efter darurelsenaf IhageeWest mi det have stiet
klart, at man ikke kom nogen vegne ad forhandlingensvej. Som den sidsteudvej har man formentlig
kun set den mulighed, at der startedesen egentlig
egenproduktion af Exakta kameraer i Vesttyskland, samtidig med at retssagenom erhvervelseaf
rettighederneintensiveredes.

Imaj 1966kom det imidlertid til en fusion mellem
"IhageeKamerawerk AG" (Frankfurt) og "Ihagee
Exakta Photo AG" (Mi.inchen). Det fusionerede
selskab"IhageeKamerawerk AG" fik sredei Vestberlin og lanceredeallerede samme ir et nyt kamera "Exakta real". Dette kamera havde, i
modsretningtil prototypen fra 1963, ikke noget
tilfelles med Exakta modellerne fra Dresden.
Exakta real var et konventionelt SLR kamera med
udskifteligsogerog lukketiderfra2 tll1l1000, dog
med "twin-udlosning" siledes at sivel nye objekti-
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Ihagee Exakta Photo AG
I 1962 dannedes i Miinchen selskabet "Ihagee
Exakta Photo AG". Dette selskabvar et datterselskab af "Ihagee Kamerawerk AG" Frankfurt, og
etableretmed det formAl at udvikh og producere
Exakta kameraer i Vesttyskland. Der prresenteredes da ogsi en prototype pi et nyt Exakta kamera

ver med en storre bajonetfatning og indvendig
blendeudloserkunne brugesside om side med de
gamle Exakta Varex objektiver med udvendig udloser. Der leveredesto objektivseriertil Exakta
real, en serie fra SchneiderKreuznach og en serie
fra Schacht.Noget tyder pi, at Schachtnu havde
en del af ansvaretfor udviklinsen af Exakta real.
9
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Sehr geehrte Herren!
Im Heft 11 / 1966, Seite 560 fiihren Sie als Fu6bemerkung an:
t Die Namensgleichheit fiir die beiden Firmen und Kameras besteht
nur noch fiir eine Ubergangszeit. Vermutlich wird die Berliner Firma die Bezeichnungen t'Ihagee" und rrExalrtatr weiterfiihren. l
Ich finde es eigenartig, da6 Sie sich hier zum Richter aufspielen. Warum Uberlassen Sie die FeStste1lung, v;em der Name in Zukunft gehoren wird, nicht dem Gericht? Sie wissen selbst(und haben schordariiber berichtetj, daB von dem IHAGEE-Kamerawerk
AG. - in Verwaltung-. Dresden ein Proze6 gegen die Firma des gleichen Namens,
die seinerzeit den Sitz in Frankfurt am Main hatte, 15uft. Dieser ProzeB 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 Geschiiftsschiidigung aufgefa8t werden.
Ich darf Sie bitten, in einern Ihrer ndchsten Hefte einen entsprechenden
Hinweis zu bringen.
Hochachtungsvoll

!

Kohler
He$;rl
- F'or\*&aunsen -

(FrL\,\n

Kopi af brev vedr. "lm Westenwas Neuestt.

Exaktareal blev ikke nogensucces- tvertimod. Si
vidt det er oplyst, blev der kun fremstillet 1500
eksemplareraf dette kamera.I dag et sjeldent og
efterspurgtsamlerobjekt.

I et andettysk fototidsskrift "Photo-Technik und Wirtschaft" var man knap sfr diplomatisk som i
Foto-Magazin. Her stod, efter en omtale af, at sivel IhageeDresden som Ihagee Berlin havde lanceret nye kameratyper pi photokina 1966, at
navnelighedenmellem de to fabrikker og kameraernekun ville besti i en overgangstid.Formodentlig ville firmaet i Berlin viderefore betegnelserne
Ihagee og Exakta! Denne udtalelse fik en af de
vesttyskerepr€sentanterfor Ihagee Dresden, den
tidligere omtalte Herbert Kcihler, op af stolen. I et
brev til Photo-Technik und -Wirtschaft blev det
gjort klart, at si lrengedet ikke var kommet til retslig afklaring af striden mellem de to Ihagee virksomheder,kunne de nrevnteudtalelserkun opfattes
som neringsskadende.Hvem, der bojede arm pa
hvem, er ikke ganskeklart, 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.

Med lanceringenaf Exakta real pustedesder yderligere liv i navnestridenmellem IhageeDresdenog
IhageeWest. I det tyske "Foto-Magazin"lanceredes Exakta real i en notits under overskriften "Im
Westen was Neues". I denne notits antydedesdet
tilsyneladenderet harmlost, at medensExakta kameraerneganskevist hidtil var kommet fra Ihagee
i Dresden,si ville kameraermed dette navn nok i
fremtiden komme fra Ihagee Kamerawerk AG,
Berlin! Allerede i det folgende nummer af FotoMagazin var der gengivet en henvendelsefra Ihagee 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 spredestart i 1936 her var
udviklet til sin nuverende storebetydning. Fabrikken i Dresden fremstillede fortsat Exakta og Exa
kameraeri uindskrenket omfang og leverededisse
produktergennemdet kendte og veletableredeforhandlernet.

Som folge af denne polemik lancerede Ihagee
Dresden en annoncefor Exakta Varex, hvori der
blev vist et fotografi af selve Ihagee fabrikken p6
BlasewitzerStrasse4I-43 i Dresden.Hermed skul-
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Monteringsafdelingen i j anuar I 968.

Den endelige montering af Exakta-apparaternesker i de nye lokaler i Blasewitzer Strassei midten af 1968.

le det si utvetydigt vere slAetfast, at Exakta kameraerfaktisk blev fremstilletpi en fabrik i Dresden! Som et kuriosum kan det n&vnes, at det benyttede fotografi af fabrikken mA have vreret i
hrendernepi en serdelesdygtig retouchor- siledes er alle spor af gadelygter,telefonledninger,
elledninger og sporvognsledningerfuldstrendigt
fiernet. Herved fremstar pi en mide et billede af
tidlos karakter.
Efter den mislykkede lancering af Exakta real og
den efterfolgendeturbolens var der igen stille omkring navnestrideni et par ir. 30. januar 1969 fast-
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slog den tyske forbundsdomstolimidlertid, at alle
varemrerke-, navne- og patentrettigheder skulle
tilfalde Ihagee Kamerawerk AG, Berlin. Denne
kendelsefik omgiende virkning for det vesttyske
marked,men ogsi pi andrevestlige markedermitte Ihagee Dresden gradvis opgive at benytte de
gamle navne. Hermed var Ihagee West tilsyneladendeg6etaf med sejren,men nogenkontrol med
fabrikkenog produktionsapparatet
i Dresdenhavde
man ikke opniet. Kendelsen fra forbundsdomstolen var pA en mide en pyrrhussejr for IhageeWest.
For det fsrste var varem&rke-og navnerettighederne efterhinden af tvivlsom vrerdi. Dette sammen

med at der formentlig havde veret et stort tab pi
lanceringenaf Exakta real gjorde, at Ihagee West
pi et tidspunkt, hvor den vesttyskekameraindustri
generelt var i dyb krise, ikke havde nogen reel
chancefor at udvikle og lancere et avanceretvesttysk produceret spejlreflekskamera,der virkeligt
kunne konkurrere pi verdensmarkedet.For det
andetkan der ikke hersketvivl om, at den usikkerhed, der var knyttet til Ihageei Dresdensom folge
at de opslidendestridighederog retssagermed Ihagee West, var en medvirkende arsagtil den faktiske likvidering af IhageeDresdeni 1970.

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

i VEBPenEfterindlemm.tr.n
uf itugeeDresden
tacon sketeder en reorganiseringaf importorsiden
i Vesttyskland, siledes at de tidligere vesttyske
importorer af Ihagee og Pentaconprodukter blev
sluttet sammeni firmaet Beroflex AG. Drivkrefterne i denne sammenslutning var den tidligere
omtalteExaktaimportor Herbert Kohler og Praktica importoren Heinrich Manderman. Hvor lidt
navnestriden reelt betad pA dette tidspunkt (og
hvor svagIhageeWest var blevet), sesbl.a. ved at
Beroflex AG allerede i 1972 fik forhandlet sig
frem til en aftale om, at de osttyske Exakta produkter, der stadig fremstilledes, igen mAtte markedsfores under navnet Exakta i Vesttyskland.
Hvor spegethele situationenvar understregedes
vel ogsi af, at ganskevist var Beroflex AG et vesttysk registreretaktieselskab,men med det osttyske
udenrigshandelsselskab
som hovedaktionrer
!

DDR-myndighederneonskedeen koncentrationaf
den osttyske kameraproduktioni VEB Pentacon.
Ihagee Dresden havde nok tidligere vreret et
produktions- og valutamressigt aktiv for DDR,
men var nu i stigendegrad et forstyrrendeelement
i den virksomhedsstruktur,man snskedeat udvikle. Efterhandenvar det jo ogsAtydeligt, at navnet
Exakta ikke mere havde det samme skreraf avanceret teknik som tidligere, og efter at have mistet
navnerettighedernefor hovedpartenaf det vestlige
markedvar det i virkelighedennok blevet uinteressant at opretholde virksomheden med en produktion af kameraer,der kun kunnebere navnetExakta pi det osteuropreiskemarked. Pi de vigtigste
vestlige markeder forsogte man at lede tankenhen
pi den originale vare ved at markedsforeprodukterne under mere kurisse navne som for eksempel
Elbaflex - et spejlreflekskamerafra Elben! Det
produktionsapparat,som Ihagee Dresden ridede
over ville endvidereudgore en krerkommenkapacitetsudvidelsefor VEB Pentaconpi et tidspunkt,
hvor dennefabrik var inde i en kraftig ekspansion.
Netop omkring 1970 lanceredeman den nye Praktrca L serie, der betsd en overgang fra traditionel
serieproduktiontil egentlig masseproduktion.

Om Ihagee West er tilbage kun at nrevne, at man
senerei 70'erne lanceredeforskellige kameraer,
der alle var fremstillet af Petri i Japan.Virksomheden gik konkurs i 1976 og ophorte herefter med at
eksistere. Rettighederne til navnet Exakta var
efterfolgendei en periode pA japanske hender,
men blev senere"tilbagekobt" af Heinrich Manderman(direktor for det Osttysk kontrollerede Beroflex), der siden har benyttet navnet pi bide flere
forskelligejapanskproduceredesmibilledkameraer samt pi Exakta 66, en Vesttysk produceretversion af PentaconSIX. Bide Exakta 66 og de japanskproduceredekameraermarkedsforesden dag
i dag af et Manderman ejet firma i Berlin. Dette
firma hedder faktisk - ja, rigtig grettet: "Exakta
Foto GmbH & Co. KG".

Som nrevnt var Exakta real en gedigen fiasko, og
Ihagee West havde da heller ikke siden krafter til
at lancereet nyt vesttysk udviklet kamera.I stedet
vendte man sig mod Japanog lanceredei 1970
Exakta Twin TL. Dette kamera blev fremstillet af
Cosinaog var en modificeret version af et standard
Cosina kamera. Kameraetkom 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

Den langsommelukning af Ihagee Kamerawerk
Dresden
Somtidligerenavnt blev IhageeDresdensom delvis.udenlandskejendomi 1951 sat under forvaltning af den osttyskestat. Benrevnelsenvar "Ihagee
Kamerawerk AG in Verwaltung". Normalt aver
ejemeaf et aktieselskab,aktionrererne,indflydelse
pi deresvirksomhed gennemen af generalforsamlingen valgt bestyrelse.Denne bestyrelseudpeger
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direktor og den avrige direktion som ansvarlig for
den daglige drift. Ved at sette Ihagee under forvaltning afskarman aktion&rernefra at ave indflydelse pi valget af virksomhedensdirektion. Dette
valg var lagt i hrendernepi en statslig myndighed
(formynder). Selvom Ihagee Dresden i princippet
stadig var et privat aktieselskab,hvor det skonomiske overskud tilfaldt aktionererne, var silnme
aktionerer fuldstrendig afskiret fra at sve indflydelsepi virksomhedensdispositionerog drift. Da
Ihagee endviderevar underlagt den statsligeplanlregning med alt hvad dette indebar af statslige
materiale- og produktionskvoter, statsligt fastsatte
priser pA bide materialeleverancerog ferdigvarer,
var virksomhedensokonomiske resultat srerdeles
kraftig styret. Virksomhedensmulighed for alligevel at udsve en vis dispositionsfrihedhar specielt
vreretknyttet til evnentil at indtjene vestlig valuta,
hvilket i mange tilfalde isrer gjorde det nemmere
at fA tilfsrt de nsdvendise materialer.
Dennesituationenvar grundlreggendeuholdbar for
alle involverede parter. De oprindelige aktionrerer
kunne ikke accepterepermanent at vrere frataget
enhver indflydelse pA driften af deresvirksomhed.
Aktionrerernesforsog pi at rette op pa dennetilstand er beskrevet i det fonige afsnit. Samtidig
blev det i stigende grad klart, at Ihagee Kamerawerk, som aktieselskab,var et fremmedelementi
en skonomi, hvor industrivirksomhedersidenbegyndelsenaf 5O'ernei hastigttempo var blevetorganiseretsom statsligt ejede virksomhederunderlagt en stram statslig styring, bAdehvad angik produktudvikling, produktion og eksport. Onsket fra
sAvelden statsligeplankommissioni Berlin som
de skiftende forvaltningsmyndighederfor Ihagee,
fsrst OPTIK VVB og sidenhenVEB Pentacon,har
givetvis vrereten integrationaf Ihageei den almindelige statsligevirksomhedsstruktur.
Ikke blot onskede de statslige myndigheder kontrol med Ihagee,men selvevirksomhedensselvstrendighedhar
uden tvivl vcret truet fra forste frerd.

praksis blev reprresentanterfor DEXI. Dermed
blev den direkte forbindelse mellem Ihageeog de
udenlandskereprresentanterafbrudt. Dette oplevedesisrernegativtaf Ihagee'sledendemedarbejdere,
der dels fslte dette som en vesentlig indskrenkelse af virksomhedensselvstendighed, dels fslte et
stort savnved ikke lrengere at have direkte kontakt
til virksomhedensreprresentanteri det vestlige udland. OgsA de vestlige reprresentanteropfattede
situationerne"fbr og efter DEXI" som meget forskellige.
Den nrestevesentlige indskrenkning af Ihagee's
selvstrendighed
kom i 1964. Allerede i 1959 var
der, i form af VEB Kamera- und Kinowerke Dresden, sket en sammenslutningaf alle de store virksomhederblandt den statsligt ejede fotoindustri i
Dresden.Dennevirksomhedskiftedei 1964 navn
til VEB PentaconDresden.Der var imidlertid ikke
blot tale om et navneskifte. VEB Pentaconfik nu
p6lagtdet overordnedeansvarfor den teknologiske
udvikling af den samledeproduktion af fotografisk
udstyr i DDR. Allerede fra september1964 blev
Ihagee'sudviklingsafdelingunderlagtVEB Pentacon. 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'smuligheder for at overleve som selvstrendig virksomhedpi lidt lrengeresigt.
Medarbejderne i udviklingsafdelingen forblev
uden tvivl loyale over for Ihagee og netop i disse
6r arbejdedeafdelingen ihrerdigt pi at udvikle helt
nye og langt mere tidssvarendekameramodellertil
erstatningfor de eksisterendeExakta og Exa modeller. Det kom da ogsi til fremstillingen af fire
prototyper,heraf bl.a. en med udskiftelig sogerog
TTL lysm6ling.Som falge af en beslutningphhajeste stedi VEB Pentaconblev videreudviklingen
af disseprototyperimidlertid standseti 1965.Denne beslutning sendte selvfolgelig ikke blot chokbalger gennemudviklingsafdelingen,men gennem
hele Ihagee.At det ikke blot var slut med en selvstendig produktudvikling, men at hele virksomhedenseksistensnrermedesig sin afslutning, fik man
endnuet bevis for, da udviklingsafdelingen i 1967
ogs6rent fysisk blev overflyttet til Pentaconscentrale forsknings- og udviklingsafdeling.

Den fsrste egentligeindskrenkning af virksomhedensselvstrendighed
fandt stedalleredei 1958.Fra
da af skulle al DDR's udenrigshandelmed fotografiske produkter finde sted ger.nem det statslige
udenrigshandelsselskab"Deutsche Export- und
Import-Gesellschaft"(DEXI) i Berlin. Dette betod,
at alle udenlandske reprresentanterfor Ihagee i
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Richard Hummel og Nilchterleins ssn 1984.

Flere indskrrenkninger
Den neste indskrrenkningaf Ihagee'sselvstrendighed sketei 1968.Fra 1. januar 1968 omdannedes
virksomhedenVEB Pentacontil et kombinat med
benevnelsen "Kombinat VEB Pentacon".Dette
var en langt storre rendringend blot navnerendringen synesat signalere.Med dannelsenaf Kombinat VEB Pentacon samledesikke blot alle virksomhederinden for DDR's fotoindustri under 6n
central hat, men den centrale ledelse for industrikombinatetfik det samledeoverordnedeansvarfor
forskning og udvikling, produktion, markedsfarrng, salg og kundeservicehvad angik fotografiske produkteri DDR. Selvom Ihageestadigjuridisk set var en selvstendig virksomhed, blev lhagee med kombinatsdannelsenreelt fuldstendig
underlagt dette. Den umiddelbare virkning var at
Ihagee'safdelingerfor salg,markedsfsringog kundeservice(inden for DDR) blev overfsrt tTl "Zentralvertrieb Photo-Kino im Kombinat VEB Pentacon". Dermed forsvandt ogsi disse funktioner fra
Ihagee, der dermed reelt var reducerettil en ren
produktionsvirksomhed,formelt stadig selvstrendig, men i praksisfuldstendig underlagtKombinat
VEB Pentacon.

ikke blot fusionereIhageemed Pentacon-kombinatet, men man konstrueredeen forpagtningsaftale,
hvorefter Ihagee overdrog Pentacon retten til at
benytteIhagee'sbygninger og produktionsudstyr.
Samtidig"kobte" PentaconIhagee'ssamledevarelager. Aret efter ophorte Ihagee som forretningsforetagende.Fabriksanlreggeti Blasewitzer Strasse
blev herefterbenevnt "Objekt 18", hvilket i DDR
terminologi betod produktionsafdelingnr. 18 (i
Kombinat VEB Pentacon).Selvom "Ihagee Kamerawerk AG in Verwaltung" stadig eksisterede
juridisk set, bestodvirksomhedensenestesynlige
aktiv nu af et navneskilt ved indgangentil bygningen. Bygningen stod mange Ar endnu, men efter
genforeningenog den skonomiske genopbygningi
det tidligere DDR, mitte ogsi Ihagee fabrikken i
Blasewitzer Strassevige pladsen for mere tidssvarendebyggeri. Fabriksbygningenblev 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 grundenkort tid efter at nedrivningen er afsluttet.

Slutspil
Den sidstefase af Ihagee'shistorie var virksomhedensfaktiske nedlreggelseog integration i Kombinat VEB Pentacon.Af formelle srundekunne man
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Fabriken i Blasewitzer Strasserives ned.
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Hvad angar arvingerne til de oprindelige ejere af
Ihagee,kan det n&vnes at dissenu, efter den tyske
genforeningog den delvise tilbagegivelse af nationaliseret ejendom, har modtaget en vis erstatning
for tabet af virksomheden.Hvor meget vides ikke.
Omfanget af erstatningenhar 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 nedlreggelseaf virksomheden. "Ihagee Kamerawerk AG in Verwaltung" eksisteredederfor
juridisk som et tomt selskabhelt frem til nogle 6r
efter den tyske genforening,for selskabetdefinitivt
blev oplost.
SelvomIhageeKamerawerkAG siledes reelt ophorte med at eksisterei 1971,blev der alligevel i
Dresden i mange Ar derefter fremstillet kameraer
med navneneExakta og Exa, men mere herom i en
senereartikel.
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KIEV

Kameraetsom enganghed CONTAX

Carl ZeissJena-Kievfra 1949 med Zeiss-Sonnarmed russisk betegnelse.

Peter Hennig
Krigsafslutningen 1945
Resultatet af Den Anden Verdenskrig var en
europreiskkatastrofe. For den som befandt sig i
Tyskland gialdt det pi alle livets omrider, naturligvis ogsi for produktionen af kameraer, som
indtil krigsafslutningen havde vreret verdens fsrende. Dresden, selve hjertet for den tyske kameraproduktion, 16 i grus og aske efter de kraftige
luftbombardementeri februar 1945. Af den bersmte kulturby og de ledende industricentre stod
ikke meget tilbage, da de sovjetiske styrker indtog byen i foriret. Zeiss Ikon havde flere fabrikker i Dresden. De vigtigste var det tidligere Ernemann-Werk,og det tidligere Ica-Werk i Schandauer Strasse 22, hvor direktionen havde sit
hovedsrede.Medens Ernemann-Werk blev nesten
udbombet, overlevede lca-Werk med lokale
brandskader.

Det er en almindelig misforstielse at det sovjetbyggede Kiev-kamera er en Contax-kopi, et plagiat. Det har veret en hel naturlig konstatering,
eftersom sovjetisk fototeknisk industri er kendt
for sine kopieringer af vesteuropreiskeprodukter.
En rationel kendsgerningi et land som af ideologiske arsagerikke har anerkendt den ophavsretslige lovgivning. Man har ikke set nogen grund til
at bruge ressourcerpi nyprojektering af fototekniske produkter, som allerede var pA markedet.
Kiev-kameraet er et lysende undtagelsestilfelde i
dette msnster. Det drejer sig om en Contax bygget i Sovjetunionenpi helt legal vis, fra begyndelsen med hjelp af de to oprindelige produktionsfirmaer Carl Zeiss i Jena og Zeiss Ikon AG
i Dresden og under overopsyn af hojst specialiseredeZeissin-genisrer.Men lad os begyndemed
begyndelsen.
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Kiev II og Cotax II - tvillinger medforskelligt navn

Sejrherrernes diktat
Ica-Werk vakte straks besettelsesmagtensinteresse,eftersom fabrikken havde haft en omfattende krigsproduktion. Da de sovjetiske ingeniartropper inspicerede lokalerne, fandt de produktionsbindene for Contax-kameraetnrestenintakte.
De havde ligget i molpose, siden den civile produktion var blevet nedlagtved irsskiftet 1942143.
Det var naturligvis hojst prestigefuldt for de sovjetiske myndigheder at kunne beslaglegge produktionsapparutetfor dette statuskamera,og dermed - i fuld overensstemmelsemed firemagtsaftalerne - skabe mulighederne for en fsrsteklasses
produktion pi egen grund. Der blev udstedt ordrer for en hurtig journalisering og demontering
af produktionsanlreggetfor 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 igangsattemodforholdsregler og udviste stor civilcourage.Da de sovjetiskespecialister ankom for at demontere fabrikken. stemte
materiellet ikke med de tidligere nedskrevnebeskrivelser. En mistenkelig ukomplet fabriksafdeling blev vist frem af de "uforstiende" medarbejdere ved Zeiss. I Ica-Werk fandtes tre store vareelevatorer. Den ene var fuldt lastet med bogstaveligt hele den ene produktionslinie, me-dens
man havde bortgemt vigtige dele til det andet
produktionsband. Den fuldt lastede vareelevator,
l9

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 kommanderenderussiskeofficer. Her msdte man en tilsyneladende munter
og leende general, som skrenkede vodka op i
drikkeglas ved modtagelsen. Med en noget anstrengt mine drak man indtil flere glas, mens
man konverseredeom de sv€re tider. pludselig
forsvandt de venlige ansigtstrrek hos generalen.
Han meddelte, at han havde hart, at der var opstiet samarbejdsvanskeligheder,og hvis det var
sidan, at man fra bestyrelsensside ikke onskede
at udvise en passendesamarbejdsvilje,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. Samarbejdsklimaetblev ganske pludseligt
et helt andet.
Der ligger ikke megen frivillighed i at betale
krigsskadeerstatning;men det er juridisk holdbart
og dermedlegalt. Den beslutningsdygtigeledelse
for Zeiss Ikon AG (dette her var jo langt for den
osttyske stat blev skabt) overgav nu produktionsmidlerne for Contaxkameraeti sovjetiske hender
i overensstemmelsemed firemagtsaftalerne.Man
forpligtede sig yderligere til aldrig mere at fremstille et kamera af denne type. Det fir interessante og overraskendekonsekvenser: Strengt juridisk, i folge vestligjurisdiktion, er den sovietiske

Kiev IV M og IV aM.

produktion af Kievkameraet legal, medens produktionen af Contax IIa og Contax IIIa i Stuttgart i Vesttyskland er illegal.
Kameraproduktion med forhindringer
I efteriret 1945 var hele produktionsanlreggetfor
Contax pi vej til den nyetableredefabrik Arsenal
i Kiev. hovedstadeni Ukraine. Her skulle de socialistiske dromme om et hojkvalitetskamera for
folket virkeliggores. Problemernebegyndte imidlertid allerede inden maskinerne var kommet pi
plads. Under omladningeni Brest-Litovsk i A*polen, som var nodvendiggjort af den bredere
russiskesporvidde, stod de folsomme Zeissinstrumenter pi iben mark i hostregnenog odelagdes.
Kostbare maskiner forsvandt og blev aldrig fundet igen. Slutresultatetblev, at ikke et enestekamera forlod samlebandeti Kiev, og at de sovjetiske myndigheder mitte bide hovedet af al skam
og sendemaskinernetilbage 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 specialisterne nu begyndt at vende tilbage.
Contax-tilbagekomst
Med snu beregning lod de sovjetiske myndigheder antyde, at man helhjertet var tret af projektet. Man onskedeat Contax atter skulle produceres i Tyskland, men hovedsagelig leveres inden
for rammerne af krigsskadeserstatningen
til Sovjetunionen. Dette var selvfolgelig en anderledes
stimulerende opgave for Zeissingeniorernei det
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ellers si deprimerendeefterkrigsmiljo. I 1947
fremstilledes900 Carl Zeiss Jena-Contax-kameraer. Der var hovedsageligtale om Contax II. Kameraerneer nrestenidentiske med fsrkrigsudgaverne med undtagelseaf at Zeiss Ikon-emblemet
i lredertaskener udskiftet med graveringen: Carl
Zeiss Jena.Disse kameraerblev solgt til "neutrale" lande, d.v.s. lande som Sovjetunionenkunne
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 fsrsteklassesraritet.
Forhibningerne forvrerres
Efter at produktionen var kommet rigtig i gang i
1948 og forlsb uden problemer, kom en chokerende meddelelse:kameraetmitte ikke mere hedde Contax. Apparatet skulle herefter bere navnet
Kiev (med kyrilliske bogstaverIfueb) og produktionen udelukkende gi til Sovjetunionen som en
del af den osttyske stats enorme krigsskadeerstatning. Si hurtigt som muligt skulle produktionsapparatet transporterestil Ukraine sammen med et
stsrre antal Zeissmedarbejdereog al halvfabrikata. Det absurdehrendelsesforlabkan endnu i dag
studeresaf den omstendighed, at der ved meddelelsen foreli en serie udstansedefrontplader
med navnet Contax, som endnu ikke var giet til
forkromning. Man rendrededem til Kiev, hvilket
er synligt pi bagsiden, ndr man skruer frontpladen af.
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Kiev IV med Jupiter 8 2/50 og Jupiter 3 1,5/50.

arbejdere." I 1950'erne havde man forholdsvis
stor fremgang med denne milsretning. Der har
altid vreret noget hemmelighedsfuldt over produktionen af den sovjetisk fremstillede Contax.
Konkrete oplysninger om produktionstal og produktionsforhold er sjreldentniet uden for Sovjetunionens grenser. Det mA derfor ikke undre, at
antallet af anekdoterer omfattende.

Bortset fra den beskedne opstartproduktion pi
900 kameraer (som Jenafabrikken selv indkasserede fortjenesten af) er alle andre Contax II og
III fra efter krigen altsi blevet til Kiev-kameraer.
I arene 1948 og 1949 fremstilledeset ukendt antal Kiev-kameraer hos Carl Zeiss i Jena. Contax
II endrede navn til Kiev II, og Contax III kom
til at heddeKiev III. Disse kameraerer helt identiske 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 importeredeen mindre seriei 1949.Prisen var ca. 100 kr. mindre end for de Contaxer,
som stadig fandtes pi lager i Stockholm.

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

Ved slutningenaf 1949, eller forst pt iret 1950,
overfortes for anden gang Contaxes to produktionslinier til Kiev i Ukraine - hvor man i de fslgende 36 ir producerededenne konstruktion.
I 1950'ernefremstilledesmodellerneKiev II og
Kiev III i uforandret konstruktion i hoj standard.
Den eneste rendring var, at de forsynedes med
blitzkontakt. I 1948 rmgavesmilsetningen af det
ungarske blad "Nepszava": "I den nye 5-irsplan
for Sovjetunionen,vil den lette industri med entusiasme stille tekniske varer til arbejdernesrAdighed, som ikke kan tilbydes de kapitalistiske

Kiev IV og IVa
I 1960 er en ny prototype Kiev klar til presentation. Kiev IV lanceresi 1963 og erstatteraf Kiev
III, og Kiev II erstattesaf Kiev IVa. Teknisk set
er der tale om sammekonstruktion som tidligere.
Forandringenligger i det ydre. Kiev IV. har en
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betydelig lavere eksponeringsmiler. Designet er
hentet direkte fra den vesttyske Contax IIIa (produceret i Stuttgart 1950-58). Kiev IVa har en
filmindikator i returspolingsknappen, og begge
modeller har fiet forsrenkedeliseknapper i bundstykket og et mere stabilt stativgevind, akkurat
som pi Contax IIa/IIIa.
Kvalitet og finish er i 1960'ernemeget god; men
i slutningen af 60'erne begynder man at se tendenser til ogede produktionskrav, som ikke rigtigt er foreneligemed den nojagtighedsom Zeiss
forudsretterfor et Contax-kamera.Pi et originalt
Contax-kamera skal milene mellem bajonetringen og filmplanet i alle fire hjorner have en afvigelseunder 0,01 mm. Hos Kiev slrekkerman noget pi dette krav og hgger afstanden generelt
mod plussiden. I folge normen skal skarphedsdybden 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
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savnes, kan man naturligvis godt tale om en
navnlss Contax. Det drejer sig om Kiev IVa fra
1963,en seriepi ca. 1.000kameraersom leveres
med Zeiss Sonnar I,5150 af den tidlige efterkrigsproduktion i Jena.Disse objektiver bliver leveret samtidig med flytningen af Contax produktionsanlreggetfra Jena til Ukraine, og er af en eller anden grund blevet liggende tilbage. Sandsynligvis har forekomstenaf disse eksklusiveZeissobjektiver vreret afgorendefor ideen om at bygge
et navnlost Kiev-kamera. "No Name Kiev" har
veret afset til det amerikanske marked og er et
srerdelesvelbygget kamera. Det svarer i alle henseendertil en original Contax II (bortset fra udformningen af bundstykket, der som beskrevet
ovenfor, er rendret til Contax IIa design). Den
omstrendighedog den begrrensedeproduktionsserie har gjort det til et eftertragtet samlerobjekt.
Kvalitetsproblem
I begyndelsenaf 1970'erne fir Kiev IV og IVa
et nyt udseende.Den oprindelige lederbekledning erstattesmed 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 lavere, si der til sidst er tale om et helt andet kamera. Ligheden ligger mest i formen. Arsagerne

Kiev IV og IVa med skrdstilt frontplade

til denne udvikling er urealistiske produktionskrav fra myndighedernesside, ringere kvalitet af
produktionsmaskinerneog verktoj som efterhinden star til udskiftning, men ikke bliver det.
Sidelsbende gir den oprindelige stab af kvalificeredeZeissmedarbejdere og medarbejdereoplert
af Zeiss pi pension.
Objektiverne
De fsrste objektiver til Kiev bliver fremstillet af
Carl Zeiss Jena. Efter overflytningen til Sovjetunionen 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 Krasnagorsk) og BK (Biogon Krasnagorsk).I alle tilfelde er der tale om Zeiss-objektivermed russisk
betegnelse.Et stykke ind i 1950'ernef6r man sin
egen objektivproduktion i gang. Standardobjektivet, 2150,fremstilles af Arsenal i Kiev, medens
de ovrige objektiver i reglen kommer fraKMZ i
Krasnagorskeller fraLZOS, et optisk vrerk Lytkarino som ligger nord for Moskva. De markedsfsres alle under navnet Jupiter:

Jupiter 3 1,5150er et specialobjektivsom fremstilles i smi serier. Andre specialobjektiver er
Orion 15 6128,som er en variant af Zeiss Topogon og Russar5,6120,som er af egen konstruktion. 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 spejreflekskameraZenith (Helios 44 2158),og som de nu er i standtil
at endre brrendviddenp6, si den passersom normalobjektiv til Kiev.
Objektiv-kvaliteten
Grundreglener nrestenden sammefor objektiverne 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 fortlobende numre kan vere totalt forskellige. Man kan
fra de seneste6r finde aldeles fine eksemplarer
inden for specialproduktionen,men ogsAstandardobjektiversom nesten er pi hojde med Zeisses.

Biogon 2,8135: Jupiter 12
Sonnar2,0150: Jupiter 8
Sonnar 1,5/50: Jupiter 3
Sonnar2,0185: Jupiter9
Sonnar4,01135: Jupiter l1

Det nye normalobjektiv Helios 103 er konstruktionsmressigtbedre end forgengeren Jupiter 8. Si
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Den russiskeuniversalsoger,denvenstre svaret til originalen

stillet si sent som i 1991. Gar man tilbage til
presentationen af denne kamerakonstruktion pi
for6rsmessen
i Leipzig 1936,vil man se at kameratypen holder sig nesten uforandret i et halvt arhundrede - en flot rekord.
Summa - summarum
Kiev-kameraetslange produktionstid er naturligvis en konsekvensaf 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
svageirgange viser med al tydelighed,hvorledes
konstruktionen overvinder d6rlig montering med
lose tandhjul og elendig tilpasning. Den brede
milebasispi 9 cm (ca. 6 cm, nir man tager hensyn til sogerformindskelsen)tolererer ganskestore uregelmessighederi tilslibningen af cylinderlinserne. Lukkeren, som er konstrueret af dr.
Heinz Kiippenbender og dr. Hubert Nerwin, er et
mekanisk vidunder i funktion, selv nAr den er belastet af grove monteringsfejl eller meget snavs
og stsv. Originallukkeren skal kunne klare
400.000 eksponeringeruden justering eller udskiftning 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 omgang har skullet anvendes. Hvis man trenker pi
at ride over Uralbjergene i darligt vejr, er Kievkamera et bedre valg end et modernejapansk automatkamera.

forudsat man ikke fhr fat i et mandagsobjektiv,er
der altsi her tale om kvalitetsfremgang.
De sidsteir
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 nyhederneden alleredeeksisterendeproduktion. Det nye er et lille nedfreldeligt handsving i tilbagespolingsknappen(meget primitivt
udfort), en midterkontakt og en bedre fremspolingsknap, som lettere lader sig handtere med
handsker (men som ikke er forsynet med hunigoptreksarm, som det ellers ses pi si mange andre sovjetiske kameraer). Det store kuglehjul ved
spaltelukkerensvalser udfsres i duraluminium i
stedetfor 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 1981ankommeren delegationfra de centrale myndigheder i Moskva til Arsenal-fabrikken i
Kiev. Produktionsmetoderog resultaternedvurderes totalt, og for at statuereet 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'ernenir man ikke op pfl.
Produktionen af Kiev IV M og Kiev IVa M
afsluttesi midten af 1980'erne.Alt tyder pA at de
sidste kameraer forlader bandet i 1986. Andre
objektiver end normalobjektivet bliver dog frem-
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Pressefotografensv&rktoj

Deckrullo-Nettel tropekamera ( I 9 I 9-26).
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 nyhedsformidlingen. Ja, vi kan slet ikke forestille os et
dagblad uden fotografisk dokumentation. Kun
langsomtfik fotografiet plads i den daglige avis.
Det hang sammen med udviklingen af de tekniske muligheder, samt overvindelse af en vis konservatisme.Det skonomiskeaspektspilledeogsi
ind. Det var dyrt at fremstille den rasterklichd,
der i mange 6r var forudsretningenfor at kunne
trykke fotografiets mange gritoner i avisen.

sidste mfltte skrere illustrationerne i f. eks. hirdt
buskbomtre, der si kunne anvendesaf trykkeren,
eller kobberstikkerenmitte i gattg med at skabe
en trykplade pi samme tidskrevende m6de. De
var rene kunstnere,disse gravorer og billedskerere, der skaffede illustrationer i boger og blade i
forrige irhundrede. Det kunne hrende at der under en illustration blev skrevet "efter fotografi",
si var det noget serligt. Begivenhedenhavde
virkelig set sAdanud. Der var ikke blot tale om
et udslag af tegnerensfantasi.

Kunsten at kunne - fotograferc - at kunne gengive "direkte fra naturen" ved hjalp af lys, optik
og kemi blev offentligt kendt i 1839. Teknikken
forbedredesog reportagefotografi blev en mulighed. Der blev publiceret fotografier fra hele verden, 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 billedskrerereom. De

I slutningenaf 1800-talletblev der udviklet en
metodetil fremstilling af klich6er, der muliggjorde trykning af fotografiets mange gr6toner. Ved
hjalp af et net - senere fine streger pi en glasplade - lykkedes det at opdele fotografiet i ganske smi punkter kaldet "raster" i en etset zinkplade, dennemuliggjorde anvendelsei en trykkemaskine.
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Danmarlrs forste heltidsansatte pressefotograf Holger Damgaard illustrerede selv sin vanskelige situation, at blive ansdt som pressefotograf. Privatoptagelse sendt til hans foreldre.
Billedet blevfundet i en skraldespandi Alborg. Dansk Pressemuseum,Odense.

Fsrste avisfoto
Det fsrste fotografi trykt i en avis er et billede af
Fridtjof Nansensekspedition.Billedet er tagetpi
Grsnland i 1888 eller 1889, og det bringes i
VendsysselTidende 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.
december1908,da Politiken bringer et billede af
born, der kigger pi et julepyntet forretningsvindue. Billedet angives at vare taget af pressefotograf Holger Damgaard.Han blev senereden farste heltidsansattepressefotografher i landet.

nodvendigeklich6. 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 trykplade med tilbage, si billedet kunne komme i dagensavis. Men dennefremgangsm6devar absolut
forbeholdt de fi og meget store lokale begivenheder.
Vrerktojet
De eldste kameratyper er alene indrettet for
glasplader.Disse plader kunne udtagesog fremkaldes enkeltvis, hvilket gjorde det lettere at
fr;r drggorc optagelsernehurtigt. Fremkomstenaf
lynlysperernei 1930'ernevar en stor gevinstfor
pressefotograferne.De foretrukne kameramrerker
dengangvar 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 filmtransporten. Det gav fotografen mulighed for fotografering af serier i meget hurtig rrekkefolge. Elmotortransport af filmen - som det kendes nu var jo slet ikke fremme dengang. Efter Anden
Verdenskrig blev favoritkameraet for pressefotografernePlaubel Makina, samt det toojede Rolleiflex. Det var ret tunge kameraer,men de var for-

Fsrste lokale avisfoto
Forste gang, Herning Folkeblad bringer lokale
fotografieri avisen,er den 31. marts 1913,dagen
fsr Herning blev ksbstad. Der bringes ikke mindre end en snesbilleder fra byen samt af byridsog ligningskommissionsmedlemmer.
Men der er i
en irrrekke derefter meget langt imellem pressebillederne i avisen. Det var - som tidligere nevnt
- en bekostelig affrere at fi retseten raster-klichd,
en sikaldt "autotypi".
Endnu i 1950'erne,da forfatterenaf disselinier
af og til bidrog med aktuelle billeder til byens
dagblade, skulle fotografiet sendestil en reproduktionsanstalt i Arhus for fremstillins af den
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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.

synet med fremragendeoptik, 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
havdeudskiftelig optik. Der kom dog en teleforsats,hvilket r ovrrgt gjorde kameraet endnu tungere. Leicaen var dog stadig med i tasken. Til
mange opgaver var det kameraet med det store
udvalg af objektiver. Nogle ferre holdt sig til
efterkrigstidensgenskabteContax.

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 danskfremstillet Okhotm synkronisatorfor Contax.
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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 fotografeme helt nye muligheder i hrende.I lsbet af
1960'erne begyndtejapanske kameraer at gsre
sig geldende.Det var isrerNikon, der blev foretrukket af pressefotograferne.Udskiftelig optik
og ikke mindst motorisk filmtransport gjorde
dissekameraerpopulere. Og sA kunne de holde
til den hirde behandling at vere et fotografisk
vnrktaj i hAndenpi en pressefotograf.
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Contax IIa (1949).
Fabrikat: Zeiss lkonA.G. Stuttgart. Optik: udskiftelig, herforsynet 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 1:4,5/2I mm. Format: 24x36 mm.
Universalsagerfor brendvidderne: 21, 35, 50, 85 og 135 mm.

Rolleiflexmodel2,8B type2 (1952-1953).
Fabrikat: Franke & Heidecke,Braunsweig.Optik;
Carl ZeissBiometarI:2.8/80 mm.Format: 6x6cm.

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; udskiftelig, her forsynet med Nikkor HC l:2/50 mm. Org. lysmdler
Photomic-TN monteret. Format: 24x36 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 udbygget til at omfatte hele verden. Det enkelte
dagblad, ogse i provinsen, fik efterhinden sin
egen modtager/afsenderfor fotografiske billeder.
Farvefoto
I de fsrste mange hr var det alene s/h fotografier,
der blev trykt i dagspressen,men nu har farvefotografiet fundet vej til dagens avis, takket vrere
forbedret fototeknik, og ikke mindst indfsrelse af
meget avanceretreproteknik. Hos mange dagblade har fotograferne i lengere tid taget alt plt
farvefilm, og redaktionerne har dermed muligheden 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 sige, at billedet kan vrere reproklart til trykning
umiddelbart efter, det er optaget - uden brug af
kemi. Altsi ferdiggores et fotografi lige si hurtigt, som enhver med et videokamera kan se sine

Rolleiflex2,8 F typeI (1960-1966).
Fqbrikat: Franke & Heidecke,Braunsweig.Optik:
Carl ZeissPlanar I:2,8/80 mm.
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Nikpn F 2 (1971).
Fabrikat: Nippon Kogaku K.K., Tokio, Japan. Optik: udskiftelig, her forsynet med Nikkor O I:2/35 mm. Format: 24x36
mm. Nikon kameramotor MD 2/MB-1.

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 senestekan det
siges, at der kan opnis en nsdvendig kvalitet til
betjening af dagspressensbilledbehov. 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 umiddelbart efter blive sendt videre til trykkeriet, si
billedet i en given situation kan vrere med i dagens avis utrolig kort tid efter den begivenhed,
der snskes fotografisk dokumenteret, har fundet
sted.

Efterskrift:
(Val dc olynpiske lcgc i Mclboilnr

forso&lc mdn al forhyd.

Artiklen er skrevet i anledning af Herning Folkeblads 125 insjubilreum 2. juli 1994. Danmarks
Fotomuseumarrangeredeen serudstilling: "Pressefotografiet- lige i ajet. Pressefotografensvrerktoj". Fotografierne prresentereret udvalg af pressefotografiapparaternefra museets magasin, op-.
taget af den davrerendemuseumsleder Sigfred
Lovstad.

amubrfrkrfyufcrirg).

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

I en rrekke artikler vil medlemmer af vort selskabberette om kendte
og ukendte portrret- og visitkortfotografer. Mange af dissevar oprindelig uddannet eller beskreftigetved helt andre fag f.eks. som portrretkunstnere, guldsmede,litografer eller som Frederik Visby tandlrege.
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Dorte Pedersen.Arhus

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

prest i VesterVelling, lidt vest for Randers,men
Frederik skulle have en god skolegang,og Arhus
blev valgt, miske fordi han havde en slags onkel
her. Onklen, JohanMichaelsen,var lerer pi Friskolen og boede i Mollestien. Her startedeVisbys' 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).
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Universitetet, Polyteknisk Lrereanstaltsamt Teknologisk 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. Kunstakademi. Forreldrene var imod hans kunstneriske
planer, han mAtte efterhinden sli sig til tils med
en h6ndvrerker-uddannelse
som maler. Lidt skuffet over at mitte slrekke pi sine idealer, rejste
han i 1865til Dansk Vestindien.Herfra kendes3
annoncer, hvor han anbefaler sig som kunstner
og fotograf. Visby har nemlig ogs&niet at uddanne sig som fotograf. Han arbejder sig videre
gennem Guatemala, Mexico og Californien, far
hjemve og kom i 1870 tilbage til Danmark,hvor
han nedsattesig som malermesteri Arhus. Uroen
prregerstadighansliv, og malervirksomhedenlader han en af sine svendetage vare pA, hvorefter
han &bneret fotografisk atelier, flytter et par gange, men tager nogle glimrende billeder, meget
forskellige i stil, i hvert fald de billeder, jeg har
set, der findes ikke sAmange (3-6).

Onkel Michaelsen var vokset op hos Frederik
Visbys farfar og kom ofte i prestegirden i Vester Velling, bl.a. nir der var jagt, familien huskedeisrer een specieljagt, hvor onkel Michaelsen sksd familiens yndlingskat. Michaelsenvar
ellers kendt for sin omsorg for syge mennesker
under den frygtelige kolera-epidemii 1853. For
dennebarmhjertighedsgerning fik JohanMichaelsen Sslvkorset.Billedet af onkel med korset har
Visby ikke taget, han var jo kun en skoledreng
dengang(2).
I hovedstaden
Efter skolegangi Arhus kom Visby til Ksbenhavn, hvor han bide overvreredeforelesninger pi
JD
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I1877 rejserhan til Ksbenhavnigen og lader sig
uddanne til tandlrege. Suser straks afsted til
Dansk Vestindienigen, med kone og 4 datre.Yidere til New York, stadig som tandlrege, hvor
han bliver i 2 itr. Sommeren1884 nedsretterhan
sig atter som tandlregei Kobenhavn,men i 1888
flytter han tilbage til Arhus igen som tandlrege,
med adressei Vestergade.Nu tager han rigtigt
fat pi Arhus-billederne, tegner og maler efter hukommelsen,ogsi fra andre perioder af sit liv,
men drengeirene i Arhus er nok hans mest yndede motiv. De allerfleste af dem findes i Den
gamle By i Arhus, andre pA Handels- og SofartsmuseetpA Kronborg.

5
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I 1878 tog Frederik Visby tandlcegeeksameni Ksbenhcwn. Pd det spogefulde visitkortfotografifra ca
midten af 1880'erne, ser vi hans kone Laura Dorothea Juliane,fodt Loria, undersogehusbondsgebis.
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"Klenodierne soles" (7). Visby boede en tid i
skoleflrenehos 2 aldre frokener, deresfader havde varet oberstlojtnant, og dotrene vrernedeom
hans minde lrengeefter hans dsd. Den trekantede
hat, med etuiet, sablen, parykken, uniformen
osv., alt blev luftet under valnoddetreet.Frederik
har nok undret sig og grinet.

"So-brrerne" (9). I hver g6rd i byen stod en so,
en tonde, som altid skulle vrerefyldt med vand. I
tilfrlde af brand kunne den hentes ved hjrelp af
to lange strengerog 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 nrestebillede (som ikke visesher) gir
tonden helt i staver.

"Byens festdag,sprojterneproves" pi Store Torv
i Arhus (8). Loveapoteketmidt for, ligger der
stadig, Frue Kirke kan vi kende i baggrunden,
huset til hojre f,rndesnu i Den gamle By, kradsuldfabrikant Marcus Bechs gird. Qet var ikke nogen let opgave at slukke ild dengang, men man
gjorde sit bedste.

Fotograf M.A. Caprani, Arhus, har taget dette
portrret af Frederik Visby, 79 hr gammel, der er
stadiggnist i oletpit den flotte gamle herre (10).
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Komponisten Carl Nielsen
som ung regimentsmusiker i
Ofunse.

Medlemmeraf Dansk FotohistoriskSelskabbetaler med glrede toppriser for museale relikvier fra
oldefars tid og overserhelt - efter min mening - at
dagenskameraerog fotografier ogsi er historiske i
safirme sekund de i 1996 bliver kasseret som
"gammeldags".Sammenlignmed hvad der i dag
bliver solgt til spotpriserpi foreningensskrot-auktioner, og tenk p6, hvad en kasseretLeica kostede
i 1930.

Fogtdals FotoCafe
Astergade22. Ksbenhavn K.
H v e r d a g el l - 1 8 , l o r d a gl l - 1 7 .
Musik af harpenist onsdag-fredag
15-17.Fri entr6.

Mogens von Haven

Den 25. septemberAbnedeFogtdalsFotoCaf6sin
3. pion6r-kavalkadeover temaet "Musikken i Billedet", m.a.o. fotografier af musikere fra For og
Nu, altsAoptagelser,som bide har historisk og billedmessiginteresse.Alle de udstillede8l fotografier er gengivet i et eksemplariskkatalog, som jeg
mener vil blive et samlerobjekt.Det er derfor,jeg
anser Palle Fogtdals udstillinger for et fornemt
stykke pion6r-arbejde.

I kataloget er nrevnt en billedleverandsrliste, som
fortreller at redaktionen har gennemplojet alle de
etableredearkiver, og at man i disse efterhinden
har fiet ganske flot styr pi sagerne.I den forbindelse mi Det Nationale Fotomuseum ikke glemmes! Det skal ogsAsiges,at de gamle atelieroptagelserer nuttede;f.eks. et herligt billede fra It79
af en lille l4-Afignyudnrevnt $'nsk regiment-hornblresermed det borgerligenavn Carl Nielsen. Si'r
navnet nogen noget? "Maskerade"? "Jens Veimand"?

Kun de frerresteforst6r, hvilket enormt og kostbart
slid det er at redigereog producereen udstilling af
si fin karat. Jeg har provet det i min egenbutik og
har fiet skrottet udstillinger, som var aktuelle i
1964 - og som ti ir efter bare gik i skraldespanden
fordi UdenrigsministerietsPresse-og Kulturafdeling syntes,at de kostedefor dyrt pi lageret - og i
dag er savnetphhojtplan, fordi de vitterligt er blevet historie. Tja, bum-bum, som Helweg si klart
formulerer sis.

Ni, lad lommefilosofienligge. Gi selv ind og kik.
Not6r venligst, at nutidensbidrag fra diverse reportagefotografertydeligt markerer de tekniske fremskridt og en friere sansfor billedmulighederne.Jeg
har valgt at illustrere med to karakteristiskeog udsogt historiske eksemplarer.Et fra samfundetstop
pi Amalienborg - og et mere ydmygt fra en bagg6rd 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 18998-hendigt med sine tre henrivendedstre Alexandra, Thyra og Dagmar. De
vqr sd lekre at deresfar, 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 Goteborg1995
En kommerciel og kulturel begivenhed- alt fra den nyesteteknik til
oplevelsenaf verdenskendtefotografer.
JohanneMarie Jensen
Allerede p6 gaden udenfor messebygningenbegynder det at
myldre med mennesker.Ogsi indenfor i den store hal bliver
indtrykket overveldende. Boder, skillevregge,enkeltfotografier og hele udstillinger, apparaterog reklamer for alt fra
firmaer til fotoskoler fanger blikket. I et monster af strrder i
den opbyggede "fotoby" bevager folk sig sogende rundt
eller passerermed hastige skridt for atnhfra det ene arrangement til det andet. Ad lange gange og pi andre etagerkan
man finde frem til de mange foredrag og seminarerom billeder og teknik. Kendte navne og spandendeemner lokker en
til at fare omkring for at n6 det hele.
Men det er en god idd at have narlrest programmet hjemmefra i et forsog pi at vrelge og fravrlge milrettet. Der skal
ogsi vare tid til at snuserundt blandt de faste boder og udstillinger. Messen henvender sig til amatorer, billedinteresserede og professionelle fotografer. For de sidstnavnte er
der f.eks. et stort omr&demed boder. hvor firmaer fremviser
de nyeste tekniske landvindinger. Besogstallet er omkring
40.000,og herafer tilsyneladendekun fi danskere.
Jeg besogteGoteborgstredje fotomesse9. - 12. november
1995 og modtog en masseindtryk, der gav tanker om fotografiet i dag. Men pi en messeer ogs6 mulighed for at msde
andre.Blandt andet havde SvenskFotohistorisk Forening en
bod p6 messen,og den stod ogsi for enkelte arrangementer.
Her igennem og via kontakter i forvejen havdejeg den glede 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
svenskefotograf Kerstin Bernhardsbeskrivelseaf sine egne
mode-og madbillederfra 1930'ernetil 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
indtrrengendestemme 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, Sanderhavde pla_
cerethatteskygger,stokke og andre linier som et forlob igennem billedet. Blikket lober bevregeligt henover fotografiet,
selv om personerneer stoppetop og ved forste ojekast giver
et indtryk af ro. Fi besogendesi dog ud til at fii oje p6 Au_
gust Sandersbilleder. De kravede ro og fordybelse, hvilket
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var n&sten uopnieligt i den flimrende strsm af tilbud. Portretteme hang tilmed et sted, hvor folk hastedeforbi for at
komme hen til amerikanerenPatricia Swartz nye store farvestr6lendefotos af krempefedekvinder, der drsmmende lod
sig betragte,ifort ganskefi eller ingen gevandter.En provokation og et forsog pi at anskue de store kroppe sensuelt.
Det hvide kod omgivet af sterke farver, de ukontrollerede
og svulmendeformer gav et skub til vore traditionelle skonhedsidealer.Patricia Schwartz billeder var et klart indslag pi
fotomessen,tydelige og tankevekkende for den tid, vi befinder os i. Men jeg tvivler p6, at de kan blive klassikere,som
August Sandersportretter afmennesker i det tyvende Srhundrede.Schwartz og Sanderkan egentlig ikke sammenlignes,
men er eksemplerp6 messensmrerkeligesammenstsdi synsmider, og pi hvordan kvalitet kan drukne. Skidt og kanel i
det store bord med lune og kolde retter, hvor nrestenalt er
med.
Den store udstilling.med mexicanerenPedro Meyers fotografier var velbesogtog fungeredegodt pi messen.Mange
af billedernehar forbindelsetil hansbog og CD-rom "Sandheder og fiktioner - en rejse fra dokumenter til digitalt fotografi". Afgrrensetaf skillevreggeviste han en lys og indtrengende sort hvid serie fra hans mors sygdom og dod. Mens
mangeandreaf hans andre farvebilleder var digitalt behandlede ved hjalp af computer, og angav en anden fotografisk
sandhed.Her blev genkendeligespor afvirkeligheden blandet med vandrendev@senersom engle og djrevle.
I en affoiedragssaleneviste den amerikanskefotografEugene Richardssig at vrereen 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 nsdstedtei USA. Han har skabt fotoserier over emner
som skadestuersakutmodtagelse,hjemloshed,narkomani,
kriminalitet, sygdom og dod. Voldsomme og dramatiske
hendelsersl6r imod os fra de kontrastfyldte billeder. Eugene
Richards opsoger dg fremviser bide smerte, forrielse og
glimt af menneskelighedhos de hirdest ramte. Men en humanistisk grundtoneklinger igennem hans billeder. Et rib
om hjrelp til de udstsdte, et rib, der genkendesunder 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
senestefra en psykiatrisk klinik. Men Anders Petersenserinde er ikke dramatikken og forrielsen. Det granselose og

n@stenubarlige bliver i stedetomformet til en indre smerte.
Hansfotografier er intense,kerlige; til tider poetiske.Vi ser
de udstodte pi en gang som venner og fremmede, der udtrykker sindsstemninger,vi miske kan genkende.Hans billeder er 6t udtryk for den hoje kvalitet i svensk fotografi, der
har sin baggrund i stor professionalismeog en bredere interesse for fotografi pi den anden side af sundet. Svenskerne
har udviklet fotoskoler, fotografiske miljoer, tidsskrifter,
arkiver med formidling og udstillingssteder lang tid fsr interessen for fotografi blomstrede herhjemme. Og denne
kvalitet opbygget over ir kommer til syne pi fotomessen
midt i al hurlumhejet.Det er en god oplevelseat hente inspiration fra mange genrer i svensk fotografi.
Mellem udvalgte fotografer fra hele verdendukker de svenske fotografier op i udstillinger, foredrag og bodernesophrengningerog tilbud. Blandt andet er det muligt at finde
meget frne boger med bide nye og gamle fotografier fra forlag og museer- ogsi af fotohistoriskinteresse.Si dejligt at
rejse hjemad med oplevelserog gode boger i bagagenfra
Sverigeog udlandet.
Messen var desvrerredyr - adgangtil alt i 4 dage kostede
sidstegang 1.600,-sv.kr., endagsbillettil udstillingemealene 54,- sv.kr.
Den neste fotomessei Goteborgfinder sted 16.-19.oktober
1997. Du kan modtage oplysninger i forsommeren 1997,
hvis du telefaxerdit rrinde med navn og adressetil fax nr.
(0046) 3l8l2695. Du kan ogsAskrive til Fotomiissan,Kongresshuset,Miissansgata 14,412 5l Goteborg.Tlf: (0046)
3 1 7 08 8 4 4 5 ,
o

Centerfor kort og billeder
DetNationaleFotomuseum
Det kongelige Biblioteks Kort- og Billedafdeling
skiftededen20. septemberofficielt navn til: "Center for kort og billeder" med "Det Nationale
Fotomuseum"som midtpunkt. "Barned6ben"fandt
sted i Det kgl. Biblioteks udstillingslokaleri forhallen, hvor ca. 200 menneskervar samlet.Billedsamlingensleder Ingrid Fischer Jonge holdt
"dibstalen", hvori fortid og fremtid blev skitseret,
samtidig takkede hun for de mange fotografiske
gaver,som var givet i dagensanledning."Det NationaleFotomuseum"fir et udstillingsarealph337
kvadratmetermed en lofthojde ph 4,5 meter. Det
forventesindviet i slutningenaf 1998!
O
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Mary Willumsen
ttpflheden".
Forhabentligbliver der i julemAneden"tr&ngsel og
alarm" pADanmarksFotomuseum.Endelig er Mary Willumsens skonnekvindefotografier, som fsrste gang blev prresentereti Objektiv, niet frem til
den jyske hede.Under titlen: "Mary Willumsen fotografieraf 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 respektenfor modellenspersonlighedog individualitet. Hun prresentererforst og fremmest sine modeller som kvinder. Hun gemmerikke deresseksualitet, men dvrelerheller ikke ved den, som det er tilfeldet for talrige tyske og franske erotiske
postkortfotografer.I Marys fotografier prresenterer
kvinderne sig selv, eller hun lader dem lege en
slags gemmeleg med fotografen. Kvindernes virkelige identitet er skjult, og i stedetgiver dem en
ny identitet, som evige symboler for kvindelighed". Udstillingenkan sesi perioden1. november
t1126.januar 1997.
O

Boganmeldelser:

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
publiceredebilleder af 174 hidtil kendte fotografier. Beskrivelserne af de enkelte billeder er
grundig analyserende, precist formuleret og
gennemtrenkt.Det er ikke altid, man er enig,
men vurderingsgrundlageter i orden. Det store
antal billeder er smukt reproduceret,sivel i farve
som sort/tlid. Enkelte billeder mangler lidt tegning 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 denne smukke og sprendendebog vil jeg kun fremdrage et par eksempler, bl.a. ogsi for at kunne
gengive to af de mest betydningsfulde kontrafejer
af model HCA.

Det retteudseende
- 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. Poulsenhar vedgiet arv og
geld med en stor og flot bog om de mange fotografiske optagelser af eventyrdigteren H.C. Andersen. Siden fsrstebibliotekar ved Det kgl. Biblioteks Kort- og Billedafdeling mag.art. Bjarn
Ochsner i 1957 udgav en fotografisk registrant
over de hidtil kendte fotograf,reraf HCA, har vi
savnet et mere analyserendeog personligt verk
om emnet. Srerlig tiltrengt var en bedre reproduktion 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 nationalhistoriske Museum pi Frederiksborg, ThorvaldsensMuseum,FrijsenborgSlot, H.C. Andersens Hus, DarrmarksFotomuseum, Teknisk Museum,Bymuseet,samt Danmarks Radios billedarkiv 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, korrespondanceog 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 oplysninger omkring Louis Daguerres utrolige opfindelse i 1839. Danmarks fsrste arnatar-daguerreotypist konsul Tuxen Falbe, H.C. Orsted og kong
Chr. VIII, beskrevet i Objektivs temanummer
"Lysetsspor", alle er de med, suppleretaf HCA's
begejstredeytringer omkring en opfindelse, som
fik en skelsrettendebetydning for ham selv. Leseren fir en kvalificeret og precis redegorelse,
ikke blot for handlingsforlobet,men ogsi for den
fotografiske tekniks famlende barndom.
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Den 10.juli 1860blev HCA fotograferetaf en af
tidens storste portrretfotografer hofrAd Franz
Hanfstaengli Mi.inchen.Fotografen arbejdedepi
en bog om tidens bersmtheder "Zeitgenossen",
hvori han ogsi onskede den nu bersmte HCA's
portret. Den selvoptagneog forfengelige Andersen noterer 3. august: 'Aldrig har jeg seet et saa
smukt og dog lignende Portrret af mig! Jeg blev
aldeles overcasket,forbauset ved at Sollyset kunde forme en saadan Skjanheds-Skikkelseaf mit
Ansigt. Jeg er smigret i utrolig Grad og dog er
det Photographie kun". I denne sammenheng
kommer Henrik Poulsen med en, miske lidt
overraskendebemerkning; "H.C. Andersenbesad
den mrerkeligt uhdndgribelige og i sig selv forbavsendeegenskab,som pd den tid slet ikke var

"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 rette udseende"er den rette bog for enhver,
som beskeftiger sig med danskfotohistorie.Den
er desudenet vregtigt supplementtil forstAelseaf
H.C. Andersens sammensatte og eventyrlige
livsbane.Julegavener i hus!
O

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 selskab, besoget i Hallagers atelier er ingen undtagelse. Henrik Poulsen skriver da ogs6 meget
rammende: "Og hvis man i dag i rrekkenaf portretfotografier 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 portr@t".
Bogen er fyldt med sidanne fint formulerede og
gennemtankte kommentarer betinget af stor indlevelsesevne,som realistisk set bygger pi et
kolossaltresearcharbejde.De 174 sider er samtidig en fotohistorisk beskrivelse af periodens
mange fremragende fotografer, F. Petersen,Georg E. Hansen,Rudolf Striegler, Budtz Miiller, Den lille billedudstilling om I.B.M. & H.C.A. pd museeti Odense,
Harald Paetz og Thora Hallager - ikke at for- blev en ubetinget succes. Laterna magican stereobetragter og
glemme nogle af de miske allerbedsteoptagelser I.B.M.'s billeder kle'er hinanden. Foto: E. Gormsball.
foretaget af amatarerne H. Tilemann og Israel
Berendt Melchior, hvis stereoskopiskeoptagelser
er et helt kapitel for sig. De skonomiske muligheder for at fremstille en sidan bog kan kun
realiseresved gavmild ststte fra fonde.
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Erik Fersling: Registrant over Danske Stereoskopbilleder.
Fortegnelseover I 0.387 stereoskopbilleder,
samtoplysninger om I 5 I stereofotografer.Format:30 x 2l cm, 323 sider, stift ringbind, 1996.Ingen ISBN nr. Pris kr. 200,- plus
porto.Ruth Fersling,Jolbyvej 38. Tlf: 3670 2457.
Data-biblioteket: a. Indledning (WordPerfect). b. Fotografbiografier (WordPerfect). c. Billedregister (IBM Arkiv
Ass). d. Samlerfiler for hver enkelt samler (IBM Arkiv
Ass).

Andreas Trier Morch
Erik Ferslingsomfattendearbejdemed registrering
af danskestereoskopbillederhar fundet sin forelobige afslutning. Erik - som dsde i august - niede
lige at se - og godkende- andenudgaveaf sin omfattende registrant. Den foreliggende udgave blev
ststtet af StatenshumanistiskeForskningsrad.

Erik Fersling i aktion!

Det er et stykke imponerendepionerarbejde. 151
fotografer - eller udbydere af stereoskopbilleder,
lant af 51 samlereeller museer,er det blevet til. De
har alle veret virksomme i eller omkring Danmark, herunder Feroerne, Island og Gronland,
samt de Dansk-Vestindiske frer, der som bekendt
forst blev afstiet i I9I7. Registrantenomfatter ogsfl, hvad danske fotografer har optageti udlandet.
PeterElfelt tilbod f.eks. i sit "Stereoskop-Galleri"
(1892-1910)billederfra heleEuropa,storedeleaf
Asien og Nordamerika.
Men fsrst og fremmesthandlerbillederneom Danmark i en periode, der spender over 100 6r, fra
1850- 1950.Det er en guldgrubeafviden, som nu
er gjort tilgrengelig.Konge og bonde,land og by,
industri og hindverk, hestevogn og lokomotiv,
hverdagog fest - det hele er der. Samfundetafspejles i sinemangefacetter.10.387stereoskopbilleder
er hermed blevet registreret,hvor hvert enkelt billede er beskrevet med sogeord, affotograferet og
nunmereret. Det vil sige, at der af hvert motiv kan
fremstilles en ny kopi efter aftale,uansethvor originalen end mAttebefinde sig. Mange billeder tilharer samlere, der ikke nodvendigvis ejer dem
lengere.
Viderefsres
Registrantenbliver nu viderefsrt af PeterRandlov,
medlemaf Dansk FotohistoriskSelskabog mange6rig ven med Erik Fersling. Randlsv har stor viden

og er kender af klassisk stereoskopiskfotografering - bide hvad angir teknik og indhold. Den
registreresforelobig kun som database,i hvilken
sammenhrengden har sin storstebetydning. Billederne 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 bidragettil den foreliggende registrant,om fortsat at lade nye/gamle billeder
indgi i basen.Denne opfordring grelderogsi for
hvem, der mitte lresedette indlreg.
Det er et rimeligt kvalificeret gnt, at der mi vere
fremstillet over 20.000 signeredestereoskopbilleder i Danmark - sAder er et stykke vej endnu.Ejer
du stereoskopbillederaf navngivne danske fotografer,udenlandskemed danskemotiver, samt anonyme billeder, som sksnnesbevaringsverdige, si
lad dem registrerehos PeterRandlsv.
Postscriptum
Erik Fersling er ikke mere iblandt os - hvilket er et
stort tab for os alle. Han var et skattet medlem af
DanskFotohistorisk Selskab,kendt for sin lune og
altid beredvilligehjrelpsomhed.Si lad det her slutte med en opfordring til at fortsrette hans imponerendepionerarbejde.
Registreringaf stereoskopbilledersker ved henvendelse til Peter Randlov, Klosterbakken 40,
3500 Vrerlose.Tlf: 4248 1427.

o
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blanding af humor og alvor. Linda Horowitz har
arbejdetmed projektet i tre Ar og trykket pi udloserenmere end 4.000 gange- resultat:40 billeder
som perler pi en snor. Fotografiernehar desuden
veret udstillet pA Nationalmuseetfta 3.-29. september.
O

Linda Horowitz: Blandt danskejoder. Format:2l x2l cm,
64 sider,hardcover.Forlag: FotografiskCenterKr. 155,-.
ISBN 87-90362-07-r. 1996.

Den israelsk-amerikanske
fotograf Linda Horowitz
satte sig til opgave at skildre en lille minoritet,
blandt mange andre: det jodiske samfund i Danmark. Sammenmed Dr. phil. HanneTrautner-Kromann fra Lund Universitet har de to damer skabt
en lille perle af blivende verdi. Trautner-Kromann
indleder med at skildre de danskejoders historie
fra begyndelsenaf 1600'talletfrem til vor tid. Kort
og prrecistbliver flere hundrede6rs tilstedeverelse
af et jodisk samfund midt i vort eget kristne beskrevet, analyseretog gjort forstieligt i et enkelt
og ukunstlet sprog. Der var meget, man ikke forstod, som nu stir helt klart.

Det danskelandskab:25 danskefotografer.Format:2l x 21
cm,71 sider heftet. Forlag: Fotografisk Center.Kr. 100,-.
ISBN 87-90362-06-3.1996.

26 danskelandskabsfotografer
har sat strevnemode
i dennelille fornemme publikation, hvor den fotografiske gengivelseer sat i hojsredet.Forlagsredaktsr 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 presenteredevrerker. 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 deltagende fotografer viser deres styrke og kerlighed
til landskabet.En fin bog, med fine fotografier,
fint gengivetpi fint papir til en fin pris. Flot julegave!
O

Fotografierneer et naturligt supplementtil teksten.
De skildrer livet blandt en menighed,som pA mange mider er en integreretdel af vort samfund,men
samtidig har bevaret sin egenartog serpreg. Med
en enestAendeindfoling og udtryksmessig billeddannelseer det lykkedes fotografen at viderebringe de afbildedepersonersliv og levned.Fotografieme af de smi bsrn pS legepladseui Carolineskolen, Victor Borge, Elias Levin, Bent Melchior og
Benny Ruben m.fl., alle er de portrretteretmed en
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De mangeinteressante,
spendendeog flotte billeder er stadig ikke lengere vrek end din telefon:
3315 8686 fra 10-14mandag-torsdag,
fredag 1012.

Billeder af danskernesliv er niet frem til perioden
1930- 1940.Den andenVerdenskrig og Danmarks
besrettelsestar for daren,men livet gAr videre som
altid. Fra 1930'erneciteresi flreng: Seksualprofeten Wilhelm Reich blev udvist af landet.Den 30.
oktober 1932blnndes der op for dansk fiernsyn.
PolitikerenK.K. Steinckeprresenterersin socialreform, medens 6 millioner mursten blev stablet
oven pi hinandenog Grundtvigskirken skabt.Men
tiden var ogsi til luftfotografen Viggo Sylvest Jensens gennemfotograferingaf Danmark fra luften.
PH, Poul Henningsenfremstiller sin udanskeDanmarksfilm, historien er et lerestykke i tidens
uforsonlighed.1938 96r Danmarksfsrste stewardessei luften - "perfekt i sprogog god til syge-og
barnepleje"- ak, ja. IllustreretTidendesredaktion
holder stadigdampenoppe - man hygger og mindes, med bladet i handen.De mange fotografier
reprresenterer
en dokumentationaf blivende vrerdi.
Desvrrre har man pi forsiden af oktober-nummeret ladet sig "overrumple" af computer-billedmanipulation. Pi billederne, man ser hvordan.
Ganskevist goresder opmerksom pA bearbejdningen af fotograf Fredslundsfotografi, alligevel er
det et indgreb i b6de billeddokumentation og fotografensmotiwalg.

''STAIJNNG ELLERKAOS''
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SAMLER.
DILLEN

Min stereoLetca
En del medlemmer er ikke bangefor at eksperimenteresom konstruktsrer i fotografisk mekanik. Her skal vi hsre om et vetlykket forsog
indenfor den krrevende og svrere disciplino at skabe, eller modificere
allerede eksisterendemekanik.
Kristian Kousgaard
For et par siden erhvervedejeg en standardLeica, hvis udseendeafveg lidt fra det normale. Huset var beklredt med skind, forkromningen lidt
grov og nummeret- 106 700 - var indpreget pi
en andenmide end normalt. Da nummeret, ifolge
de officielle lister, i stedet skulle v&re en Leica
II, skilte jeg kameraetad og konstaterede,at indmaden var en egte Leica Standard, men med
indgraveret nummer 196 700, si gravoren har
ibenban lest nummeret forkert.

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 afstandsindstilles 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 indmadenpi plads. Der mi dog benyttes lidt lrengere skruer. For at have mulighed for at optagestereoskopbilleder af faste objekter med stsne basisafstand,har jeg lavet en slags blende med eet
hjul. Blenden kan drejes og lukke for det ene
objektiv. Nir forste optagelseer foretaget, drejes
blrenden og lukker for det andet objektiv. Derefter eksponerespiny. Ved en sAdan optagelse
anvendesstereoskyderog stativ.

Da apparatet, med sit udseende imod sig, ikke
var et udprregetsamlerkamera,nreredejeg ingen
betrenkelighedved at ombygge det udelukkende
til stereoskopiskfotografering - uden r avrigt at
beskadigede edlere dele. For at lettejusteringen
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 overpladenog fastholdes af bundpladen.For at sikre lystethed er pladen forsynet med tynde overlapningerpi siderne.
Ved hjrelp af en matskive har jeg derefter fuldstrendig kontrol med de pigreldende objektivers
afstandsindstilling,parallelitetenog skilleveggens
anbringelse.Herefter fiernede jeg si objektivringen og erstattededen med en aluminiumsplade 1
x 45 x 85 mm. Ud for hullet i pladen limedejeg
med Araldit en 49 mm filterring. To objektiver
fra Olympus halvformat 2,8130monteredesmed
19 mm centerafstand og med skilleveg pi en
rund skive, der passedeind i og kunne drejes i
filterringen. Nar objektiverne var placeretkorrekt
i forhold til filtervinduet, sprendtesskiven med
den til filteret hsrende gevindring. Der er nu mulighed for at anbringe modlysblrender, forsats-

Til stereoindfatningenhar jeg lavet et adapter
49/42 mm. Derved har jeg mulighed for ved
hjelp af Zeiss Contameter(med afstandsmiler) at
gi ned pi afstandene50, 30, og 20 cm, og siledes fi gode nrrbilleder af smAobjekter. Jeg blev
si glad for udskreringen pi kamerahusetsbagside, at jeg har foretaget den sammeoperation pi
en gammel 3'er, selv om jeg ved, at mangefolk
vil vrere dybt forargedeog betragte en sidan indgriben som helligbrsde! Men praktisk er det,
ikke mindst da film ikke mere er forsynet med
den lange udskering, som Leica i sin tid var
ophavsmandtil.
Projektor
En meget spendendem6de at betragte stereodiapositiver pi er at projicere dem pi en metalliseret
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Apparatet med Zeiss Contameter.
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Kameraet set bagfra.
fra Olympus I8 x 24.

For enkeltoptagelsemed skinne
,;::..,.., t:i:t;.ii;"

Stereoskinneon til 8 cm

HOYA multi-vision 49 mm med delt polfilter.
85 mm proj. objektiv.

Kondensatorlinsefra VIIIs pdlimet 55 mmfilterring - delt poffilter 55 mm.
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"Kncekketspejl" med objektiv.
Sterikonprincip med Hektor 90 mm.
Stereolyforsats.
Optageobjektiv.
Dobbelt proj" objektiv i snekkem. skillevreg.

Leitz projektor VIII S som stereoprojektor.

5l

jeg foretrrekkerovennrevntemetode, er, at polfiltrets anbringelsebag ved diapositivet ikke pivirker billedskarpheden.En anden grund er, at billedernep6 skrermenved korrekt udforelse af skilleveggen er skarpt afgrrensedeog helt uden "sposelsesbilleder".

skerm. Da stereoudstyrtil fotografisk brug nrestenikke er til at opdrive, er der ingen anden udvej end selv at fremstille udstyret p6 grundlag af
en egnet projektor.
Som projektor brugerjeg den gode, gamle Leitz
VIIIs, som jeg har bygget sammenmed underdelen af en Braun projektor med transformator,
ventilator og lampe 24V/I50W. Desudenhar jeg
for at fi endnu bedre lys erstattetde to indvendige, almindelige belysningslinsermed en asfrerisk
linse. Pi den forreste belysningslinsehar jeg limet en 55 mm filterring. Glassetfra et godt polfilter har jeg gennemskiret diametralt, med samme 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 stereoforsats(-0-). Da den nevnte projektor, som det sikkert er bekendt, er forsynet med sivel leicagevind 39 mm som "stodtender", kan man anbringe
forskellige aggregaterpi en let mAde.

Men der er selvfolgelig andre mider, at gribe
sagenan pe, f.eks.:
1. Zeiss Stereikon-princippet,som kan konstrueres ved hjrelp af Hoya multivision med
parallelstilledeprismer, 85-100 mm objektiv
og et ekstra, delt polfilter.

Det projektionsudstyr,jeg har haft det bedste resultat med, er fremstillet af to Seimar forstorrelsesobjektiver3,5175,som jeg har pillet blrendelamellerne ud af. Derefter har jeg savet og slebet
si meget af den ene side pi hvert objektiv, at de
parallelt sammenlimet har en center-afstandpi
19 mm. Sammenmed en 2 mm tyk skillevreg,
der nir nrestenned til diapositivet, har jeg monteret objektiverne i en filterring, i dette tilfelde
52 mm - der passer ind i gevindet pA den anvendte 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

2.

Stemar,StereotarC. el. lignendeoptagelsesobjektiver - dog for kort brendvidde.

3.

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

4.

Stereoforsatsi forbindelse med det normalobjektiv, som er anvendt ved optagelsen.
Filter foran hvert vindue os ikke bae diapositivet.

5. Det "knrekkedespejl" sammenmed optageobjektiv. Projektor drejes 90 grader. Polfilter
foran hvert spejl. Temmelig akavet.
Hvis man har en langsomtg&endevidslibemaskine, er det kun et sporgsmil om tAlmodighed,lidt
kreativitet og et godt ojemil, at fh noget ud af
det. Jeg hiber, de ledsagendebilleder vil drelpe
til.
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Stereoskopbillede optaget med Stereo-Leica.
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Et nostalgisktilbageblik

- fader angrebet af fotobacille!

Bent V. Olson
I 1946 kom jeg i lrre i et kobenhavnskoptik-firma, 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 udstilling, hvor jeg kunne inspicere og beundre udbuddet af fotografika. Nyt fotografisk udstyr var i de
fsrste efterkrigsar endnu ikke i handlen.
Disse nu hedengangneetablissementer
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 oplevelsenknytter der sig den s€regne duft af second-hand,som
forretningerne emmede af og som lejlighedsvis
skaber associationertil hine oplevelser.I mere
ydmyge forretninger kunne der findes guldkorn.
Siledes havdejeg engang kastet ajnenepA et nydeligt Balda kamera i en marskandiserskrelderbutik pi Norrevold. De fem trin ned havde jeg
taget gentagnegange for at bladgare ejeren, men
hr. Levin fandt ikke behag i mine forsog pA at
pressehans pris. Han mistede til sidst tfllmodigheden 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 gudsjammerligt pi vrerkstedet.Noget m6tte der gores,
s&jeg klatrede op pa loftet, hvor mange 6rs vinduesdekorationer 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 overraskelseviste sig at
vreretet pakket med hundredvisaf 13 x 18 glasnegativer.Pi et af negativernegenkendtejeg min
chef, der som ung mand poseredemed staffeli og

stor kunstnerhati en smuk gammel have. Da jeg
prresenteredeet kontaktaftryk, som jeg havde lavet, kvitterede han med beretningen om, hvorledes familiens sondagsudflugtersedvanligvis formede sig i hans barndom. Faderen, firmaets
grundlregger, var grebet af den nye fotodille.
Sondagmorgen gav familiens overhoved frit lsb
for sin utilmodighed - thi nu gjaldt det om hurtigst muligt at komme af sted. Til "skor,turen"
blev udstyret fordelt: sonnen blev den stolte berer af det ret tunge treben, den yngre ssster bar
tasken med de ubelyste plader. "Mesteren" selv
bar sit prregtigemahogni-kamera.
Familien blev instrueret om de mange hjrelpefunktioner, dels som b&rere, dels som opstillere
og statister, si mesteren kunne koncentrere sig
om sin "kunst". Men si snart de medbragteplader var belyst og det sidste motiv aftaget, mitte
man hjem i en fart, for nu var det arbejdet i msrkekammeret,der stod for tur. Disse store "pionerer" har sikkert gennem alle tider vreret belastende for deresomgivelserog familie.
Tit senderjeg en vemodig tanke til den "guldgrube" af tidsskildrendeoptagelser,der mi formodes
at v&re giet tabt ved husets nedrivning i
1960'erne,
men vi ser ofte, at det er rene tilfreldigheder, der gar det muligt at redde vrerdier
som disse.
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Loppemarked
i Olofstrom
Arets "Frossatdag"for "isenkramfolket"havdesamletca.25 personer,som havdeopstillet deresfotografika. SvanteWarfvinge fra Blekinge Liins museumholdt et lille foredrag
om fototeknikken efter Daguerre'stid. Desvrerrevar der en del, som ikke kunne forlade
deresudstillingsbordefor at overvrereSvantesforedrag,der foregik i et andet lokale.
Et sjeldent kameraudstyr fra 1840'erneblev fremvist. Ifolge arrangbrenNils-Harald
Ottossonkneb det lidt med omsretningen,m6skevar prislejet for hojt? Fire medlemmer af
DFS deltog,samten enkelt fra Tyskland.Nils-Harald syntesdog, at stemningenvar god,
man havde f.eks. et muntert trref omkring danskol og svenskmad. Der arbejdespi en
ekskursionfor vore medlemmeri 1997.
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Nils-H arald Ottosson medfrue.

I midten Svenn-Olov Sundin fra Osby Fotomuseum.
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De veldekkede borde lokkede mange gester til

Andreas T. Morchfdr svenskerentil at se dobbelt.
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Der handles.

Svensk& dansk sammenkomst.
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BIDIDBNs,Hus
ett Sunclsvallsprofekt

StiftelsenT.S.C.C.har i mangeir fungereti Gdteborg,men er nu blevet omdannettil en
indsamlingsstiftelsemed sede i den nordsvenskeby Sundsvall,hvor det kommende
SverigesFotomuseumer ved at blive etableret.T.S.C.C. og KameramuseetsViinner
sidderi bestyrelsen,som foruden ejerentil samlingen,repr€senteresved SvenskaFotografernasFdrbund,RigsfdrbundetSvenskFotografi, Landstingeti V?isternorrland,Sundsvall kommun og KameramuseetsVtinner. Den nye bestyrelsehar vreret samlet og blev
ved lejligheden fotograferet.
.

Fra venstre: Monica Englund, Svenska Fotografernas Fdrbund, suppleant: Claes-Gtiran Hedeby, Kameramuseets Vcinner, ordfdrande: Anna Hemlin, Sundsvall kommun, suppleant: Sture Claesson, Rigsft;rbundet SvenskFotografi, 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 Vcisternorrland, adjungerad: Peter Hennig, Kamerqmuseets Vcinner, suppleant: Margareta Johansson, Sundsvall kDmmune, viceordforende: Thomas Fahlqnder, Svenska Fotografernas Fr)rbund. Frqverende var:
Kurt Jansson, Landstinget i Vcisternorrland, byrddsmedlem: Lennart Dahlin, Landstinget i Vcisternotland, suppleant: Fredrik Olss.on, suppleant for Ing-Marie Olsson: Klqs Aman, Rigsfdrbundet Svensk
Fotografi.
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Dronning Mary's dukkehuskameraerer i bogstavelig forstand eksklusive kuriosa. Begge modellerne blev kun fremstillet i et eksemplar hvert. I
1924 fk den engelskedronning Mary den id6 at
bygge og moblere et dukkehus. Huset skulle
indeholde miniatureversioneraf kendte produkter
pi markedet. Det hele skulle udstilles, og pengene skulle gi til velgorendeformil. Dukkehuset
skulle selvfolgelig ogsA indeholde et Kodak
kamera. Finmekanikere hos Kodak i England
fremstillede forst i skalaforholdet 1:8 en fuldstrndig fungerende version af Kodak No 2C
Brownie boxkameraet.Modelkameraet gav skarpe billeder. Opmuntret af dette resultat byggede
man ogsAen skalamodelaf Kodak No 3,A Autographic kameraet.

''!w

Eastman Match Box.

Kodak Instamatic Radio.

fra 1964hsrer afgjorttil i
G.E.C.Transistomatic
afdelingenfor kuriosa.Som navnetantyder,var
dennefrembringelseen kombinationaf en transistor radio og et Kodak Instamatic kamera.
Radiodelenblev fremstillet af GeneralElectric
Compagny.Kameradelen
kom fra Instamatic100,
fremstilletaf Kodak i England.
O
Hentet fra Kodaks blad: Smi Korn.

Kodak No 2C Brownie.

BOX.KIJP
Kodak No 3A.

AgentkameraetEastman M.B. (Match Box) var
et boxkamera i miniatureformat. Boxen var af
metal og havde samme stsrrelse som en tendstikeske og ogsi kamufleret som sidan. Kameraet
blev fabrikeret i 1944 og skulle benyttes af amerikanske agenter og af modstandsfolk i besatte
dele af Europa. Der blev fremstillet flere tusinde
eksemplarerhos Kodak i USA.
Kameraetblev ladet med 16 mm film i kassetter
til 30 eksponeringer.Kameraet havde et fix-focus
objektiv med f/5. Dybdeskarphedenvar 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 eksponeringsknappenblev holdt nedtrykket.

Miraklernestid er endnu ikke forbi. Midt i Ksbenhavn, i vinduet hos Tuxen-foto, stod en "Zeiss
lkon Tengoflex" at kabe for penge. Det sjeldne
bokskameraer et eftertragtetsamlerobjekt.Til lykke til finderen.

o
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"Dit & Dat"
}/4ODEREFERAT
September
Gerhard Ryding, titel: fotohistorisk cykelsamler
eller cykel-historiskfotosamler,havde medbragtet
udsnit af sin samling, b6de den ene og den anden.
Gerhard fortalte og fremviste sine mangeindsamlede cykel-effekter. Fremvisningenstraktesig lige
fra et katteaje til to komplette 'Jernheste".De n&sten 60 fremmsdte fik som dokumentation fremvist en fortrinlig serie visitkortbilleder, venligst
perfekt affotograferetaf Ture Ibsen som dias.Billederneblev fyldigt og kvalificeret kommenteret,
bide af Gerhard Ryding og de mange interesserede medlemmer.Skulle man evt. falde over noget
sombare "lugter" af cykel - da ville det vreresynd
og skam ikke at taste nummeret: 4399 6675. Tak
for en fin aften!

Flemming Berendtfremviste plakatenfra H.C.A. udstillingen i Odense.
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Cykel- hi stor isk fo t osamIer

og takkesafformanden A.T.M.!

Gerhard Ryding viser frem
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tsirna Kleivan fremviser, hvad der
fik hende i "brand".

Andreas Trier Msrch ntd lige have tjek pd en detalje.

Loppe- og anvisningssalg
EfterAretsloppemarked& anvisningssalgudviklede sig til en hyggelig og fornojelig eftermiddag.
Klokken 13:00havde den sedvanlige"fastestab"
af loppemarkeds-udbydere
gjort klar til deresprresentation af fotografika. Med stor glede kunne
man konstatereat flere svenskemedlemmerhavde
fundet vej til medborgerhusetpA Osterbro. De
handlendesyntes at vere tilfredse med deresomsretning.Klokken 15:00 begyndteanvisningssalget
efter de sedvanlige regler. Hammerengiorde sit
arbejde- ved hvert hammerslagvar man blevet en
smule fattigerepi penge,men rigere pA et klenodie til afstsvning. De 90 numre gav en omsretning
pi 14.000kroner - ganskeflot. Vi gleder os til
neste anvisningssalgi december.
Oktober
Da Mag. art. Birna Marianne Kleivan i l99l fik
temanummeret"Kanonfotografen"i henderne, var
filmhistorikerensskrebnebeseglet.Pi siderne7-i4
blev fotoautomatenBosco med tilhorende ferrotypier fremvist og beskrevet,"gnisten" var tendt i
Kleivans hjerte.Nu skulle historienom foto-automaten fortrellesog miske ende som publikation.

De npsten 50 fremmodte medlemmer overvrerede
entusiastens
forelobige studieresultater,anskueliggiort ved hjrelp af en hindfuld dias. Birna Kleivan
vendte og drejede de mangfoldige aspekteri brugen af fotoautomaten.Vi bruger den alle, f.eks.til
pas og ksrekort, mere overraskendevar det at fotograferneRichard Avedon, Andy Warhold, David
Hockney ogLiz Rideal, som faktisk "boede"i en
automat, anvender den i kunstnerisk siemed. Et
fint formuleret og veldisponeretforedragfik forsamlingen til at klappe taktfast. To medlemmer
foreviste tre Bosco-ferrotypier,som nu vil blive
kopieret og indgi i Birna Kleivans videre forskning pi omridet.
Loppemarked i Vejle den26. oktober
Som sredvanlig bod Kaj Kempel velkommen pi
Vestbyg6rdenmed en lille overraskelse,der fik
folk til at sparre ojnene op. Det var to foto-lightere,den enekendtjapanskkuriositet, den andenen
aldrig fsr setrussiskkopi.
Derefterholdt Gunni Jorgensenet fint og informativt lysbilledforedragom Voigtliinder illustreret
med perler fra sin samling.Velfortjent bifald!
Derefter loppemarkedi en god og afslappetstemnmg.
(Fokrrey)rlagc
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Loppemarked
Lsrdag
d. 1. 2. 97
Vestbygirden
Nyboesgade
35
71OOVeile
Dansk FotohistoriskSelskabindbyder til
loppemarkedog foredrag.
Program:
Kl. 12:00 Kaj Kempel byder velkommen.
Kl. 12:10 Bjarne Meldgird fra DanmarksFotomuseumkommer og viser
sidstenyerhvervelserpi museet.Vi kan love, der bliver guf at se p6.
Kl. 13:00 Loppemarkedet begynder.
Kl. l6:30 Loppemarkedet lukker.
HUSK ogsi at medtagenogle perler fra DIN samling til almen beskuelse!
DFS vil vrre vart ved en kop kaffe/te og smikager.

Tilmelding senestden 24. januar 19971
til
Kaj Kempel,Overager10,7120VejleOst.Tlf.: 75814511.

Vel msdt

og Loppemarked
Oldtimer-fotografering

/rudie56

d. 2. 3. 97
Sondag

Fotograf og fotohandel

2
Mommarkvei

BorggadeI - 6300Gristen
Mommark2-6400Sdbg.
Tlf.746s 0999

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 demonstrereroldtimer-fotografering.
Tag din hoje hat/bovler og din kjole/smoking med'
Kl. 13.15 Loppemarkedetbegynder.
Kl. 16.00 LoPPemarkedet lukker.
Husk: Har du fotografika fra tiden - si tag det med til almindelig beundring.

Tilmeldingsenestlordagd. 15.2.1997!
til
Kaj Kempel,Overager10,7120VejleA.Tfi; 75814511'
Vel modt

}/4:ODER,€,KKEN
16lI Il2 (Jylland)- 2012- 213(Jylland)- 2013
MADEAFTENER:
Torsdagden 16.januar
I forbindelse med temanummeret "Kjobenhavn
dengang" vil Ole Schelde fremvise tre film, der
skildrer livsvilkirene i hovedstaden. "Et andet
Ksbenhavn1870-1910"- "Det Ksbenhavnder forsvinder", samt "Slum" produceretaf JatgenRoss.
Til sidst skal vi gense Ole Scheldesegen film
"Hafnia Hodiema: Kobenhavnidag", som vandt
1. pris i 1967.
Der rundesaf med "SKROT" til alle!

Torsdag den 20. februar
En af Dansk Fotohistorisk SelskabsExakta-eksperter, Svend Erik Jeppesenfra Arhus, har "pakket" kufferten og rejst hjemmefraet dogn.MAlet er
A.rhusgade103,hvor han vil fortelle om sin Exaktasamling og tilblivelsen af en rekke artikler om
Exakta-kameraets
historie i anledningaf apparatets
"diamantbryllup". Der afsluttes med "skrot" salg
for egenregningog risiko.

Torsdag den 20. marts
EtnografenPoul Msrk fra Nationalmuseetvil forevise en sjelden og dramatisk 16 mm tonefilm fra
Iran. Filmen er optaget af de to amerikanskeinstruktorer, som producerede den amerikanske
skrek-film "King Kong". Medlemmer er velkomne 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 msdeaftenerafholdesi :
A sterbro Medborgerhus,
ArhusgadeI 03,
2t00 KsbenhavnA.
Kl. 19:30.

Bent Jensn
Dmstrede 4
9560 HadsundLeifKdllemtrtim
Borgmaskegatan
352 36 Viixjit.
Sverige.

I7

Cmten V. Petersn
Stubbedmsvei 27
3000 Helsingor.
Hase Tnberg-Andenen
F. Vestergrtdsgade 26. Il.tv.
8oo0 Arh6 C.

\rELKOMMEN

& Landsmsdei Odense
Generalforsamling
LCIrdagden 19.april 1997.
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Fotografisk Center soger oplysningerog fotografier af eller om fotograf Anne-Marie Lindequist,
fadt 24. april 1900. I slutningen af l920'erne havde hun atelier pA Vesterbrogadei Ksbenhavn,
hvor hun skabtesolariseredebilleder. Kontakt venligst Lars Schwander,tlf: 3393 0996 eller redaktionen.
Fhv. Pressefotograf Mogens von Haven har doneret sin godt udtjente fototaske til Danmarks
Fotomuseum.En omtumlet tilvarelse og mangfoldigerejserhar givet den alderenspatina, som den
glredeligtviser frem i en montrepi museet.
"PA DET NATIONALHISTOTISKE MUSEUM PAA FREDERIKSBORG SLOT" giorde man
store ojne ved fundet af en samling glaspladerfra 1896.De 31 optagelserer fra de fsrste Olympiske lege i Athen i modernetid. Billederne er optagetaf den tyske fotograf Albert Meyer.
I anledning af afdade forfatter Soyas 100-irsdag den 30. oktober holdt fhv. fotohandler Jargen
Gregersen,Kgs. Lyngby, et foredragpi Stadsbiblioteketi Lyngby og viste en hidtil uset privatfilm
og lysbilleder af forfatterensliv 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 Fotomuseumi Ksbenhavn og Museet for
Fotokunsti Odensehar hver modtagetet hAndkoloreretfotografi som gave fra redaktsr Flemming
Berendtsprivate billedsamling.
Norsk Museum for Fotografi - PreusFotomuseummeddeler,at nu er der lys forude. Ifolge museumsdirektsr Leif Preus skulle der vere bevilget okonomiske midler til etablering af museet.
Forventet 6bning: forin 1999. Sretkryds i kalenderen:vi skal pi ekskursiontil Norge!
Usredvanligt filmfund i Amerika. Den anden spillefilm fremstillet i USA er blevet erhvervet af
American Film Institute i Washington.Filmen 16hos den77-irrige samler William Buffum i Portland, Oregon.Det drejer sig om en perfekt kopi af Shakespeares
"Richard III" fra 1912. Over 70o/o
af alle spillefilm optagetfor 1920 er giet tabt.
VESTER VOV - VOV. Det SvenskeFilminstituts 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 langsommeligeog kostbarearbejdeat restaurererefilmene. 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. oktobertil 31. marts 1997kan man opleve,hvorledes Arhus var et stumfilmens mekka i mediets barndom. En omfattendeudstilling viser plakater,
studierog skuespillere.I Fotoramavises skiftendefilm, f.eks.:De eldste Arhus-film, En hjemlos
fugl og Fyrtajet.Arhus Bymuseum.Carl Blochs Gade28. Aben: tirsdag-fredagkl. 10-16.
REDAKTIONEN snsker alle medlemmeraf D.F.S.,fra Skagentil Mogeltonder, en rigtig gledelig Jul & et godt Nytir!
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