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Den amerikanske reporter Tom Howard var den første, som anvendte et miniaturekamera ved

fotografering af en henrettelse i Amerika den 12. januar 1928.

Kameraet var fastspændt til reporterens ankel og indeholdt 6n kollodiumplade, som eksponeredes i
5 sekunder. Reporteren fokuserede på den dødsdømte og fernede kassettedækslet. Uskarpheden

skyldes ofrets dødskamp. Ruth Snyder var dødsdømt for mord på sin mand!
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SmAt & godt
Kaj Kempel

1.. Del

Et af de største problemer ved at samle på fotografika
hurtigt løber ind i. Kai Kempel har konsekvent

miniature- og spionkameraet som sit samlerområde.

er den pladsmangel samlinger
løst problemet, ved at vælge

ffi
I{IDGET CAHERA. Not
arlongsrclgercttc. Can be

crrrlcd casill In waistcoat

pockct or handbag. In evcrY

way r REAL Cemcre rnd not

lust a novclty or toy. Fltted

with Mcniscu! f.l0 Len:'

dlrcct b.illlant Vicwlindcr,
onc-m/ Shuttcr, and safety

catch. Beautlful bakclite
body finishcd In black, wrl'
nut, treen or rose 5r. 6d.

CINE CA}IERA HODEL '' 4.''
Thc lo*cst praccd of rll moto.-d.ivcn
rcvin! pkturc amcrx. Frt€d finctt
qurli(y Anttitmat 113.9 lcot .ct to rn
cxrctirud. of .00075 inch, 8r,.i.h'mrdc
(l'o<kwork motor, nlm {@u!c indicrtor
which .howr :mount of film usedquto-
trliolly rprintint br.k to rcro whcn

chrrtcr i rathdrrwn. grillirnt dirc(t
Vkwfind€r,.nd r(ront lcrthcr h.ndlc.
All-m6l dæ prncll€d with cnbori.d
Dl l€thcr. Tripod Sock.t. H.bl
prftr chromium plrted rnd ripl. cont.d
bhc! cnrm.l . 7lr.

knd fot @nplet .ztzloru.

310 SUMMER LANE,
1936

Miniaturekameraer er et relativt begreb. I 1870'erne

var et kamera til plader mindre end 108x83 mm at

betragte som et miniaturekamera. I 1930'erne val

det et kamera, som tog kvadratiske billeder mindre
end 57 mm. I dag, hvor man i stigende grad gØr

brug af lommekameraer, skal et miniaturekamera

være betydeligt mindre for at gøre indtryk. De her

viste eksempler er et udsnit af en samling fra den

sidste del af perioden. Her præsenteres de mere

ydmyge i det første afsnit.

Et af de mest populære miniaturekameraer er

CORONET MIDGET fremstillet af det engelske

firma "The Coronet Camera Compagny of Birming-
ham", som har specialiseret sig i masseproduktion

af minikameraer. Fabrikken blev grundlagt i l92l
af Frederick John Pettifer. Deres første kamera var
et simpelt Card-Board c€Lmera, i perioden 1925-27

producerede man også et 127 rullefilmskamera.
Firmaet ekspanderede hurtigt og flyttede til 48

Great Hampton Street, hvor man igangsatte en

større produktion af standard bælgkameraer og

boksapparater, og i 1933 var salget steget til ca.

510.000 kameraer. Succes6n fik dem til at rekla-
mere med denne tekst:

"We believe that this figure is greater than combi-
ned total sales of all British own and controlled
comera companies".

I1934 besluffede man sig til at fremstille apparatet,

det blev patenteret og fremstillet i spraglet bakelit
i farverne: sort, brun, grøn, valnød, og rosa, i 1937

kom en blå model. Kameraet var til 16 mm rulle-
film og udstyret med en Taylor Hobson meniskus

linse f:10, brillantsøger,lukketid ll30 sekund, vægt

7l grawr. Til hvert kamerafølger en taske i samme
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farve som apparatet. I en periode blev Coronet

Midget-kameraet givet som rabatgave i Cornflake-
spakker i England. Man kan ikke påstå, at der er

tale om fotografisk kvalitet, men fotografere kan

det. Der blev fremstillet omkring 23 variationer,

hvilket gør samlerdrømmen endnu mere spænden-

de: der er altid 6n man mangler. På frontpladen af
en særlig sjælden variant står der: "Artic Fuse And
Electrical Mfg Co. Ltd". Coronet Midget blev
fremstillet frem til Den anden Verdenskrigs begyn-

delse i 1939.

Coronet Cameo
Efter verdenskrigens afslutning i 1945 begyndte

Coronet Camera Company i 1947 at producere en

forbedret udgave Coronet Cameo. Kameraet

anvendte 13x18 mm specialfilm i grøn indpakning
og blev fremstillet i sort bakelit med forkromet
beslag. Det er udstyret med fiks-fokus objektiv
f: I l, lukkertid l/25 sekund. Kameraet blev oprinde-

lig fremstillet med eksport for øje, men efter 6

måneders produktion kunne den erhverves i Eng-

land. Produktionen standsede 1952. I 1948 mar-

kedsførtes en forbedret udgave, Coronet Cub,

synkroniseret til blitz. Firmaet lukkede i 1967.

Et ''HIT''
I 1950'erne begyndte japanerne at fremstille serier

af miniaturekameraer under fællesbetegnelsen "Post

War Camera", disse apparater blev markedsførtpår

bedste amerikanske mandr under sloganet "ET
HIT". Fabrikken som startede det hele hedder

Tougodo Optical, grundlagt i 1930, og opkaldt efter

den japanske admiral Tougo. Hvad er et HIT-
kamera? Det skal opfflde 5 betingelser for at

klassificere sig til denne betegnelse:

l. Det skal bruge 17,5 mm alm. eller special

rullefilm.
2. Kamerahuset skal være fremstillet af metal,

bakelit eller plastmateriale.

3. Det skal have en simpel optisk søger.

4. Det skal være forsynet med fast optik.
5. Det skal være horisontalt designet, som et

kamera.

Tougodo Optical baserede sit første marked på de

mange amerikanske militærbaser, som efter krigs-

afslutningen var etableret i det besatte Japan og de

mange øer omkring moderlandet. Sælgerne kom ud

til baserne og falbød de små kameraer som en slags

souvenir. De amerikanske soldater sendte dem hjem

til deres mor, kone eller kæreste, en oplagt julega-

ve - betegnelsen "Post War Camera" opstod. I
1950'erne blev de lanceret ud over Europa, hvor

man ofte kunne købe dem i legetøjsbutikker eller
hos boghandlere.
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HIT-kameraer
Her præsenteres et mindre udvalg af minikameraer:
HIT-Homer No.l og HIT-Homer Q.P ., fra firmaet
"Kambayashi & Co Ltd". En noget mere avanceret

udgave hedder: Mycro, som fremstilledes af firmaet
"Sanwa Co". I brochuren til Micro IIIA spares der
ikke på superlativer: " Dette I:4,5 objektiv besidder
en superb opløsningsevne, at forstørrelser i post-
kortfurmat eller endog større - med lethed kon

fremstilles". Firmaet holder sig ikke tilbage for at

fremhæve deres produkt - og sammenligner det

frejdigt med Exakta! Kameraet blev fremstilletiT
varianter: (1938) format l4xl4, una 4,5/20, (1940-
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49) farve rød og sort, format l4xl 4 4,5120,251100

sekund (1946) Mycro blå I 4xl4 4,5120, 251100.

(1949) Mycro II l4xl4 4,5120 og Mycro IIIA 3,4,

Teriotar C, 3,5150. 1125, 1 150, 1/100 sekund. Des-

uden kan nævnes: HlT-Cryster fra firmaet "Crystar
Optical Co", HIT-Kiku 16 model II, HIT-Vesta,
HlT-Minetta, HIT-Midget og HIT-Tacker. Antallet
af miniaturekameraer udvides hvert år - i dag findes

der ca. 148 forskellige apparater, mange af disse

produceres nu til dags på Taiwan eller i Hong

Kong.

Tessina
Det sidste miniaturekamera hører til i den bedre

ende af småbilledkameraerne. Man må sige, at

firmaet "Concava S.A." i Schweiz virkelig kan leve

op til sit reklameslogan: "The only subminiature

that really makes senes". Tessina automat 35 mm

kom til at spille en afgørende rolle i den såkaldte

Watergate-skandale i USA. Kameraet blev simpelt

hen brugt til fotografiske spionoptagelser. Kameraet

er det mindste apparat, som anvender 35 mm film
i specialkassette. Negativet måler l4x2l mm.

Tessina har indbygget {edermotor, med optræk

som et ur, 5-8 eksponeringer pr. optræk. Tessinon

f:2,8125 mm og lukkertiderne: B - % - l/500 sekund

samt )VM synkronisering til blitz.

Tessina-kameraet er fremstillet af ca.400 dele, det

samme som der er i et ur, alle tandhjul er af nylon

flor at mindske støj. Det findes i farverne: sølv,

guld, rød og sort. Rød og guld er sjældne- Som

tilbehør fås, foruden en lysmåler, et Tessina 17

jewel-ur som kan påsættes kameraet. O
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Lilleput-billeder
Flemming Berendt

Miniaturefotografiet

Det første miniaturedaguerreotypi blev fremstillet
af Joseph Bancroft Reade (1801-1870) i 1839 af en

flue gennem et solmikroskop, kort tid efter forsøger

franskmanden Alfred Donn6 ( I 801- I 878) sig med

en optagelse af et flueøje, men der skulle gå mange

hr, før man kunne optage og gengive miniaturefo-
tografier. Deffe bliver imidlertid muligt, da englæn-

deren Frederick Scott Archer (1813-1857) i 1851

opfinder kollodiumprocessen hermed er vejen banet

for, at landsmanden optiker John Bejamin Dancer
(l8l 2-1857) fra Liverpool kombinerer mikroskop
og miniaturefotografi. I maj 1853 præsenterer han

de første miniaturefotografier optaget ved trjælp af
et gasmikroskop. Kollodiumnegativet måler kun 1,3

kvadratmillimeter og kan forstørres over 100 gange,

vel og mærke i knivskarp gengivelse.

Natudorslceren Alexander von Humbolt (1769'
lS59). Fotografiet erforstørcet 100 gange!.

De mikroskopiske præparater i naturlig størrelse.
De små billeder, der er kittet ind mellem glassene,

kan ikke skelnes med det blotte øje.

En mindetavle fra kirken i Kirby-Lonsdale. Den rummer
755 bogstaver 75 gange forstørret. Den våde kollodium-
proces skarphedsgengivelse er til dato uovertruffen!
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Afsked med Sir John Franklin før hans afrejse på en arktisk
ekspedition, som han aldrig vendte tilbage fra. Forstørcet 75
gange! (Maleri af Stephen Pearce).

Mikrofotografi af prinsesse Queen Victoria og prinsen

af lYales, som J.L. Heiberg har set det i sit mikroskop.

Succes

Disse utroligt små detajlrige fotografier finder hur-
tigt anvendelse som portræffer og billeder i charms-

smykker, medaljoner, vedhæng samt de såkaldte

Standhope-miniature, hvor billeder anbringes

skjutt. Folks naturlige begejstring for genstande i
lilleput-format sikrer opfindel sens popularitet ikke
blot i det victorianske England, men spredes ud

over hele Europa og Amerika. Den succesrige foto-
graf udgiver i 1873 et katalog med ikke mindre end

277 mik'rofotografier. De små billeder bliver efter-

hånden glemt og gemt.

Først engang i 1950'erne arver en tysker Andreas
von Roemer et mikroskop, som har tilhørt natur-
forskeren Christian Gottfried Ehrenberg (1795-
1876) blandt de tilhørende effekter finder man
nogle af J.B. Dancers miniaturefotografier, som vi
her præsenterer omkring emnet "småt og godt".

Dansk petit
Forfatteren Johan Ludvig Heiberg (1791-1860),
som var levende interesseret i astronomi og optisk
apparatur i 1850'erne, beskæftiger sig også med

miniaturefotografier. Forfatteren og direktør for Det
kgl. Teater tilbragte mange nætter i sit lille observa-

torium, indrettet i Søkvæsthuset i København, hvor
han boede fra 1844. Her blev himlens stjerner ivrigt
observeret. Men da intet var for småt til at blive
studeret næffnere, erhvervede han sig i slutningen
af I 830'erne et mikroskop, fremstillet af den kendte

optiker Simon Pl6sel, der som l8-årig blev ansat

hos Johann Fridrich Voigtlånder i Wien, hvor han
lærte at slibe linser og fremstille mikroskoper. I en

opbevaringskasse af mahogni til Heibergs mikro-
skop findes fire objektglas med gennemskinnelige
miniaturefotografier, som blev fremvist ved festlige
lejligheder. Fotografierne er optaget af Bejamin
Dancer og måler ca. 1,5 mm. Billederne viser bl.a.

"Fader vor" på engelsk med ca. 300 bogstaver, et af
dronning Victoria og prinsen af Wales, samt et af
komponisten G.F. Håindel fremstillet i ca. 1853-54.
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Niels Bohr & spionfotos

Flemming Berendt

Endnu en kendt dansker har været indvolveret i brugen af mikroskopiske optagelser,
denne gang under Den anden Verdenskrig, nærmere bestemt i 1943. Personen er
professor i atomfysik Niels Bohr.

Historien tager sin begyndelse i forbindelse med
overdragelsen af fotohistoriske effekter fra Dan-

marks Tekniske Højskoles Fotokemiske afdeling til
Danmarks Fotomuseum i Herning. Blandt de

mange dokumenter var der et brev dateret den 19.

juli 1949 til chefen for DTH's fotokemiske labora-
torium, dr. phil. Mæ< Møller, hvori daværende chef
for I 7 . bataljon, Volmer Gyth, gør opmærksom på

at man gerne vil have placeret en lille fotohistorisk
kuriositet i DTH's samling. I brevet gøres der rede

for den lille sag:

"Det er en meddelelse, som jeg i 1943 - medens jeg
v ar tj ens t gør e nde v e d gener al s t ab e ns eft e r r e tnings -

sehion - vor med til at behandle. Det dreier sig om

en meddelelse fra den engelske regering til profes-
sor N. Bohr. Jeg vedlægger en kopi af den første
instruhion vi modtog angående forsendelsemeto-
den, samt et el<semplar af selve milvofilmen, der
var gemt i en nøgle. Jeg kan roligt sende den nu, da
tidens tand har gjort selve filmen ulæselig, så

indholdet røbes ikke hermed. Man kan stadig under
et milcrosl<ap se, at det er et maskinslcrevet brev.

Der var i alt 6 eksemplarer af brevet i nøglerne. På

dem alle var der små fejl i filmen, der giorde

enkelte ord ulæselige, men da det ikke er på samme

sted på alle filmene, vor det muligt alligevel at læse

hele brevet" . Efter at have omtalt at materialet til
sin tid vil blive overgivet til Rigsarkivet hedder det

videre:

" Det er i øvrigt vort indtryk, at tyskerne var betyde-

lig dygtigere på dette felt end englænderne. Docent

Sødermann ved det svenske politis lviminaltekniske

laboratorium hævder i øvrigt at være nået endnu

længere end både tyskerne og englænderne på
o mr åde t m i lcr ofo t o gr afer ing.

rded venrig oi]"""'."*", 
- 

/ø

Denne episode er et lille engelsk/dansk bidrag til
fotografiens historie på området.

Note:
Det omtalte materiale befurder sig på Danmarks Fotomuseum

i Herning for hvem vi takker for tilladelse til offentliggørelse.
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Stanhope - fotogruftsk - optisk - kuriositet

Leif Germann Jensen

Under ovennævnte titel skrev Flemming Berendt i
Objektiv nr. 6511994 om den engelske lord Charles
Stanhope (1753-1816) som udtænkte brugen af en
lille linse som grundlag for den specielle miniature
effekt. Lord Stanhopes landsmand optiker John
Benjamin Dancer (1812-1887) videreudviklede
ideen, som fik fotograf Prudent Rend Patrice Dra-
gon til at udtage patent på linsers anvendelse i
forbindelse med miniaturefotografi er. Opfi ndelsen
skabte hurtigt et souvenir-marked i mange europæ-
iske lande. Kort tid efter denne artikel strømmede
det imidlertid ind med fine eksempler på Stanhopes
- i forskellig størrelse og kvalitet. Det er disse frem-
bringelser som her præsenteres"

Lille, tøndeformet centirnetermål i udskåret ben.

Tønden har en midterakse, også i ben, med en Stan-
hope-linse øverst. Midteraksen kan drejes rundt i
"tønden", og kunne derved rulle et blåt stof-centi-
metermål op. Selve centimetermålet er desvæne gå-
et tabt.

Tøndens mål: 2,6 cm høj inklusive skruelåg. Dia-
meter 1,9 cm ved bunden og ca.2,2 cm på midten.
Højde med midterakse: ca. 4,1 cm.

Billedet i Stanhope-linsen viser en tegning af Eif-
feltårnet omgivet af tekst:

HAUTEURS DES PRINCIPALES
MONUMENTS
FRANCAIS & ETRANGERS
TOUR DE WASHINGTON I75 METRES
CATHEDRALE DE COLOGNE I59 METRES
PYRAMIDE 146 METRES
CATEDRALE DE STRASSBOURG 142
METRES
S. PIERRE DE ROME 132 METRES
EGLISE DES INVALIDES IO5 METRES
PANTHEON 79 METRES
TOURS N. DAME 66 METRES

LE TOUR DE TROIS CENTS METRES
G. EIFFEL INGENIEUR & CONSTRUCTEUR

Endvidere er der tekst vedrørende totalhøjde, total-
vægt, samt data vedrørende de tre gallerier.

Købt i juli 1928 i Paris. Eiffeltårnet blev bygget til
Verdensudstillingen 1889. Den nøjagtige alder på
denne Stanhope er uvis.
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Stanhope med penneskaft og brevåbner

Ca. 22 cm lang, udskåret i elfenben. I den ende

sidder en lille Stanhope. De ca. 2 cm, som holder
Stanhope-linsen, kan skrues af. Der er ligeledes et
gevind ca. midtvejs, hvor penneskaftet kan skrues
ud.

Penneskaftet har en fint ciseleret messingholder til
pennen. Pennen er mærket med en kongekrone samt
teksten: KONGELIG DANSK GULDPEN S.M. &
Co.

Billedet i Stanhope-linsen viser en bygning i ara-
bisk stil med søjlegang. Billedet er mærket: DA-
MAS: COUR DU TEKKIE.
Linsen er indfattet i messing.

Penneskaft med brevåbner og Stanhope-
linse

Ca. l7,l cm lang (uden pen) penneskaft, udskåret i
elfenben og forsynet med forniklet messingholder
(ca. 4,7 af de l7,l cm) i den ene ende. Stanhope

linsen sidder midt i penneskaftet.

Billedet i Stanhope-linsen viser et stort vandfald,
som bruser ned over nogle klipper. I højre side ses

en udsigtspavillon med nogle mennesker samt lidt
bevoksning. Billedet er i s/h. Billedet er forsynet
med undertekst: RHEINFALL. Linsen sidder direk-
te i benhullet uden messingindfatning. Penneskaftet

er fra ca. 1860'erne.

- On li[e $ulengleb oi fetlig loatt
Sntereeie 6or Eog0onbler .S. S 1a i $ o n Ie tr

. frogt i ilirrrtebct, neur{ig en net $ e n n c'
boibe r oiEeen, buuri finbs$-totitrrtl'topifie
$roipectcr oi t{otfuue. Eigle Eilleber, bcr

ere ubigrte i $ori8, ere ferbeleB tgbeiige og

gobe, og ba $ennefolberen ielgec for 5O 8.,
lan ben uben tuiul uente msnge friobete.
Der ftrn io,oeE $enue$o[bere beelB rneb Sgee'
gabe -rg€mtirfe-n; b€c1s.--mtb- t0lb-66ben og

$Ailueicn. F

$:,.\.[,.,ilÅarhuu, Stifttidende 9. december 1883.

to



Stanhope med penneskaft og brevåbner

Ca. 14 cm lang, udskåret i elfenben. I den ene side
sidder en lille Stanhope. De ca. 2 cm, som rummer
Stanhope-linsen, kan skrues af. Der er ligeledes et
gevind ca. 5 cm fra den anden ende, hvor penne-
skaftet kan skrues af. Penneskaftet har en glat,
forkromet holder til pennen.

Pennen er en stålpen, mærket: PERRY & Co, No
27 EXFINE, LONDON.

Billedet i Stanhope-linsen viser CHRYSTAL PA-
LACE. Billedet er mærket: CRYSTAL PALACE,
MADE IN FRANCE. Linsen sidder direkte i elfen-
benshullet, uden messingindfatning.

Afitogrulering via miknxkop: Ponl Winstrom.

Frihedsgudinden i guld - fremstillet som charms-ved-
hæng til armbånd. Samling: Henrik Meyer. O

1l
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Stanhopes endnu engang. . . .

Poul Ruggaard Porse

Den nubrede kobberkaPPe.
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For nylig har jeg erhvervet en stanhope, der som så

mange andre af slagsen har indlagt et miniaturefoto
af et par nøgne damer. Stanhopen er måske på et
andet punkt lidt usædvanlig, idet indfatningen for-
mentlig består af horn, hvori en kunstdrejer har
lavet gevind. Udvendig er det så beklædt med en
fynd kappe af kobber, som er nubret for at lette på-
og afskruningen. Man kan kun gætte på, hvad den
oprindelig har været skruet på, men mon ikke det
har været en ganske slank og elegant ligerettet
spadserestok af den slags, som variet6optrædende
i tidligere tid gjorde brug af. I Aarhuus Stiftstidende
den 9. december 1883 ses følgende redaktionelle
omtale:

- En lille Julenyhed af særlig locol Interesse har
Boghandler H. Olaf Hansenbragt i Markedet, nem-
lig en net Penneholder af Been, hvori findes to
microscopiske Prospecter af Aarhuus. Disse Bille-
der, der ere udførte i Paris, ere særdeles tydelige
og gode, og da Penneholderen sælges for 50 Ø.,
kon den uden Tvivl vente mange Kjøbere. Det knn

faaes Penneholdere deels med Ryesgade og Dom-
kirken, deels med Toldboden og Kystvejen.

Det er vel ikke så almindeligt med topografiske
billeder i stanhopes, men man har altså kunnet sen-

de emnerne til Paris, hvor man så har nedfotografe-
ret disse og indlagt dem i penneskafter eller andet.

o

Selv om det var småt.....
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MuseumnsklemcdEe i9

I forbindelse med Danmarks Fotomuseums indvielse 31,. august I9S4 fik man af direktør Hans Bonnesen,

Ågh-C**rt A/5, overrakt etfomiliektenodie. Der er tale om to runde portræt miniature'daguerreotypier

(diameter I5 mm) til indsættelse i smykker.

Miniature-daguerreotypierne er de hidtil eneste kendte i Danmark'



Så du rØgen?
- ryge-fotos

Poul Ruggaard Porse

Under mottoet: "Enhver Ryger kan fotografere"
lanceredes i Danmark omkring Den første Ver-
denskrig nogle ganske små hvide "fiIm" stumper
ph2,2 x 1,5 cm, som anbragt i et cigar- eller ci-
garetmundstykke med den blanke side indad lod
sig fremkalde til "et smukt Fotografi" alene under
påvirkning af rcgen.

De således fremkaldte billeder kunne forestille
kejserportræffer, dyrebilleder, damer i fine krea-
tioner eller med flotte hatte, men der kunne også

forekomme billeder af damer i badedragter eller
endnu værre - helt natgne kvinder.

RYGE-FOTOGRAFIER
d. v. s. smaa hvide Fotografier, som lader sig
fremkalde ved Rygning af en Cigar eller en

Cigaret.

RAUCH-PHOTOS
d. h. kleine weissen Photos, welche sich durch

Rauchen einer Zigarre oder einer Zigarrette
entwickein lassen.

SMOKE.PHOTOS
that is small invisible Photos, which are to be
developed through snroking a Cigar or Cigarette.

PHOTOS å FUMER
c'est å dire des petits photos blancs, qui sont
developpe's, tout en f umant un cigare ou

une cigarette.

!! ^1, ZELQ. Kopenhagen B. Dånemark. !!

t

Enlrver Ryger kan fotografer.el

Et at de hvide Films, rulles paa langs med den btanke
Side indad og etikkes i en Cigar- ellet Cigaretspids
eller Mundstykke. I Løbet at kort Tid fremkaldes urtder

Fro. I.-MAGIC CIOAR HOLDER

Fto. 9.

)fugic Cigur Holdcts.-Sotue l'crtra ago. dealerc in
tob:rci:o troL'i cixrrr orcil:;rrctte hol.len irrcloæd iu card'
botrrl cnses irr rvlticlt tllev rsere rccorrllrutried with e
rrrrnll prrckage of plrotogiagrhic pnlrer. errtirely whiio
an,l aborrt t lre rize ol a l)oul&Fe scff tup.

Thecc cigtretle ltoltteru opened &t tbe centær lik€ &

ræ=.:p-fa,cå -- 

- -
Frc. :i.-OI(iARETTE HOLDIIR OPEN.

needle cir.e. S()rne were ro tuatle tlrrtt tlre lrlto tographic
l)ostrrKc tstilrup \s^r ;rlrrcerl exterrtally to the cslirrrlrical
llarL forrrrirrg tlre slte:rtlt (å/r')l irr tltis case. L r:,rn.
t;tirrerl urr irl,erlrlre. (r. llrat rrllorvetl llte rtttoke to lrass.
Orlrers, rvlriclr u'ereritrrpler ett,l 1161a 1liverting. operred
like 1f;6 I,r.r'glir!fi, tt llrr. t:elrtel, bttt tltc clteath con-
oiutcrt of rr rrtrrnll wltitrr xlaar lubo. in llte irrtcrior of
which wes plroed thc looroly rolletl litgle rhoot of
ur[xl(: l)apol.

lrr bcltb cruor. tltc tobccoo ltttokc ootrtcu iuto (:otllrct
wit.h tho photogrnpblo ;njror. Afltr tlrc uttr-rkitrg wrrr
llrrlrlrotl. tlto tulgio pr;rcr rltowcd r l)ortrrlt or lourc
other luq(o iba! brd dcvclopod upoo lt.

Den amerikanske udgave af Magic Cigar Holder er hen-

tet fra George Gilbert: Photography: The early Years: A
Historical Guide for Collectors.
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'1.'it;r*iltkr

Anirnatr ptthxr:s
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&ttlt'p*r*ailis
.S<'*nt* de bair.'*

:37 l3arn*bi1tr*r1*r't{.tt*:tl
I) ;ern tnltilår r *{,.*n*t

l,ady s' p*rtr atfs, a'rlx

L'*riraq'ts de <larftt*, arl

fu\ Iler, tysk* Hals*r
I"9er rle*lst:|tr: #,rtixer

Ttrc g*.tm'*fi *111{t*t*t

l-' ttzt p*rr*r allt wattt.l

At der har været tale om ret omfaffende salgstilbud tydeliggøres af denne 4 sproglige

annonce.

Med den nidkærhed, man dengang jagtede sådan-

ne "utugtige" billeder, kan det ikke undre, at de to
her gengivne eksempler gav anledning til en poli-
tisag ved Københavns politis IV. afd., journalsag

nr. 182 af 2313-1917 med påfølgende konfiska-
tion af de to fotos og af forskellige relevante tryk-
sager, som de her viste med bilagsnummer 7 og 8
samt en side fra et katalog med et udvalg af bille-
der. Som w.37 heri gengives netop sådanne rwg-
ne kvinder, der under betegnelsen "utugtige" har
givet anledning til sidens konfiskation - denne er

mest sandsynlig sket hos en tobakshandler, men

også andre, som f.eks. boghandlere, forsøgte sig i
forhandling af billederne. O

Foto: Poul Pedersen

"Journalsag
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AGFA
Filmfabrikken AGFA som bliver til ORWO

1.del

I lgg4-95 har Objektiv bragt en artikelserie om Agfa i anledning af 100 års jubilæet

kort tid før.
Materialet er først og fremmest hentet fra Bayers arkiver, og som følge deraf er der

nogle løse ender i fremstillingen. Først og fremmest mangler beretningen om Agfas

østtyske afdelinger og om datterselskabet i USA.

Det Oprindelige Agfa
Agfa er oprindeligt hjemmehørende i Berlin.

Blandt de virksomheder der har grundlagt det i
1873 ved at slutte sig sammen til Aktieselskab for

Anilinfremstil ling (Aktiengese I I schaft fi ir Ani li nfa-

brikation) hører den Jordansche Chemische Fabrik

(blodludsalt, berlinerblåt, og cyankalium) som er

grundlagt allerede i 1850. Og eftersom det nye ak-

tieselskab for anilinfremstilling ffir sæde i de jor-

danske bygninger ved Den Slesiske Port (das

Schlesische Tor) i Berlin (Treptow) kan man sådan

set godt sige at Agfa har 150 års jubilæum om et år.

Den måde at fasttægge jubilæer på har andre firma-

er benyttet, f.ex. Zeiss Ikon.

Men ellers kan man, som Bayer A/G har giort det,

hæfte sig ved at 1894 er året hvor virksomhedens

forbogstaver A.G.f.A. bliver indregistreret som va-

remærket Agfa til brug ved salg af firmaets succes-

rige fotokemikalier. De bliver adgangsbilletten til
det tyske fotomarked - ikke plader, film, og foto-

papir. Det amerikanske Kodak sidder tungt på den

del af markedet i tiårene på hver side af århundre-

deskiftet.

Agfa Flytter på Landet
I 1909 beslutter firmaet sig for at flytte. Baggrun-

den er de stigende vanskeligheder med den nye fa-

brikations gren, fi lmfremsti I I ing. Luft forureningen

i Berlin er for stor. Men der er også andre grunde.

Der er mangel på udvidelsesmuligheder på den exi-

sterende grund, og grundpriserne i Berlin er høje.

Øjnene falder - af alle steder - på Wolfen i Bit-

terfeld Amt i den sydtige del af delstaten Sach-

sen-Anhalt. (Nærmeste store byer er Halle og Leip-

zig).Fra denne lokalitet har DRTV efter murens

fald bragt chokrapporter om forurening af et helt

utroligt omfang.

Hvordan der har set ud i 1909 ved jeg ikke præcist.

Der har været brunkulslejer og ikke så megen

industri, et rigtigt udflytter- og pionerområde i det

fattige østlige Tyskland. Fabrikken opføres direkte

på landbrugsjord. (Bortset fra delstaten Sachsen og

selve Berlin er staterne i denne del af Tyskland, der

senere bliver til DDR, industrielt uudviklede i
forhold til Vesttyskland. Der er et stort befolk-

ningsoverskud på landet, som søger mod byerne).

Infrastrukturen er i orden, let adgang til Elben med

dens mange bifloder og forbindende kanaler, jern-

banestation i byen Wolfen med direkte spor til den

nye fabrik.
Af helt afgørende betydning for Agfas direktion og

bestyrelse er det at timelønnen for en arbejder i
Wolfen er 0,42 RM mod 0,51 i Berlin.

Specialisering og Vækst
Med flytningen til Wolfen bliver der mulighed for

at indrette fabriksbygningerne ideelt efter datidens

forestillinger - og samtidig mere specialiseret.

Wolfen bliver først og fremmest en filmfabrik.
Farvefabrikationen bliver henlagt til Greppin. Ad-
ministration og salg forbliver delvist i Berlin, des-

uden filmbaseproduktionen (celluloid).

Med navnet Agfa forbinder vi historisk set mest

noget med foto: emulsionsvarer, fotokemikalier, og

kameraer - i dag også scannere, fotokopieringsma-

skiner, fremkaldemaskiner, og som det sidste nye
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digitalkameraer. Men ved udflytningen til Wolfen
er situationen en anden. For det første hører ka-

meraer ikke med til programmet endnu. Og fotoan-
delen udgør (i l9l3) kun 26% af den samlede om-
sætning. Resten er fanrestoffer, ikke-fotografiske
kemikalier, sprængstoffer, og medicin.
Alligevel er Agfas fotofremstilling omfattende. I
1913 30 mio meter kinofilm f.ex.

De vanskelige forhold i Tyskland under og efter

den første verdenskrig rammer ikke filmfabrika-
tion. Tværtimod må der udvides voldsomt allerede

under krigen, selv om åbrikken ved sin ibrugtagen

i l9l0 sandelig er lagt stor ud. Udvidelsen sker i
stor udstrækning ved brug af kvindelig arbejds-

kraft, fordi de mandlige bygningsarbejdere er opta-
get i skyttegravene rundt omkring i Europa. Også

arbej dskraften bagefter til fi lmfremstilling, kemika-

lier, folier, fibre, m.m. består hovedsagelig af kvin-
der (,Wir brauchen flinke Frauenh?inde.). Der sker

et boom i afsætningsmulighederne. Det gælder

både fabrikation af film til spillefilm og til almin-
delige fotografiapparater. Efterspørgslen efter Ag-
fas film er - især efter et teknisk gennembrud på

rullefilmområdet i l9l7 - trods idelige udvidelser

i Wolfen større end produktionen. Det betyder at

Agfa Wolfen i begyndelsen af tyverne er blevet
Europas største fi lmfabrik.

Den Store Fusion - I.G.Farben
1925 opreffes l.G.Farben, verdens største kemikon-
cern, ved en fusion af adskillige firmaer (BASF,

Bayer, Agfa, Hoechst, Casella, Kalle, Griesheim

Elektron, Rheinisch-Westfrilische Sprengstoff, og

Alfred Nobel. Desuden indledes et tæt samarbejde

med Norsk Hydro). Et kendt navn i sammenslut-

ningen er konkurrenten Bayer fra Leverkusen. Det-

te firma har på salnme tid som Agfa grundlagt en

ny emulsionsvarefabrik (1912 i Leverkusen) og

allerede i 1903 startet en produktion af fotopapir
(bl.a. ved at købe det velrenommerede firma Liese-

gangs fotopapirafcleling). Men Bayer forsøger også

at træde nye stier indenfor filmfabrikation ved at

udvikle en sikkerhedsbase som underlag for emul-

sionen (acetylcellulosen ,cellit" i stedet for den

brandfarlige nitrocellulose,celluloidn). Frem til
1925 er det nu ikke gået så godt med den del af
produktionen, fordi cellit desværre alt for let går i
stykker i perforeringen og heller ikke danner et helt

stabilt underlag for emulsionen.

Ved sammenslutningen i 1925 bliver Bayers og

Agfas fotoafdelinger slået sammen til en enhed

indenfor l.G.Farben, den såkaldte afdeling 3 (Spar-

te III). Den omfatter ud over Agfa Wolfen, Agfa
Berlin, og Bayer Leverkusen (kun fotofabrikken)
også Bayers nyerhvervede kamerafabrik i Mtinchen
(A.H.Rietzschel). Al konkurrence mellem specielt
Agfa og Bayer hører naturligvis op. Leverkusen
fremstiller fra nu af fotopapir og ikke film, mens

det bliver lige omvendt i Wolfen. Desuden fører
alle fabrikker indenfor afdeling 3 navnet Agfa og
alle deres produkter hedder Agfa. Også efter sam-

menslutningen kommer nye fabrikker til.

I løbet af sidste halvdel af tyverne og frem til 2.

verdenskrig kommer Agfa til at bestå af følgende
virksomheder:

Wolfen (film og fotokemikalier, ledende fabrik i
gruppen, sæde for administrationen)
Premnitz (cellulosefibre)
Lichtenberg
Landsberg
Bobingen (viskose)
Rottweil
Dormagen (viskose og andre cellulosefibre, cellit)
Miinchen (fotografi ske apparater)

Leverkusen (fotopapir) (ikke direkte under Wol-
fen)
Berlin (salg og markedsføring) (ikke direkte un-
der Wolfen)

Wolfen fremstiller ikke kun fotografiske artikler
(64% af I.G.Farbens produktion i 1940), men bl.a.

også viskose (kunstsilke) $%), celluld (en grovere
form for viskose, som kun ældre medborgere ken-
der) (8,4%r), og syntetiske fibre (100%).

Omsætningstallene inden for afdeling 3 i rigsmark
er helt enorme; men det er Wolfen der er guldæg-
get.

I 1938 sidder Agfa Leverkusen på 40% af det sam-

lede fotopapirsalg i Tyskland, Agfa Wolfen ph85%
af filmsalget og 50% af fotokemikaliesalget. Dertil
kommer en gigantisk export. Konkurrencen med

Kodak har ændret sig fra Davids kamp mod Goli-
ath til en jævnbyrdig kappestrid, og overalt i ver-

den kan man vælge mellem de to giganters produk-

ter.
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lJniiherttsfflichs 0eutsche Filtnsrzg nlssc

,,Agfa"- ,,Agfa"^
Roltfilme Filmpaclcs

Patentiert
45:6, 6:9, 8:1O.5, 9t12,

1O:15

4:6.5, 6:6, 6:9.cm

Hcichstempfindlich * Farbenempf indlich * Lichthoffrei

Nicht rollend

Prompte Lieferung
durch

Photohåndler!

Die 63seitige, vorziiglich illustrierte
oo

;;#;; ;h;ffi;";ffiil ;;m'år. ter"
von Dr. M. ANDRESEN'

die in fesselnder Form an Hand griindlichster Sachkenntnis das Gebiet der

GRRTIS.BROSCHURE

m 
h 

P, ,* fi ,#,k H mfiw*,*kl,*t.*1,ffi
erschiipft, wird Interessenten

vom Pholohåindler aus$ehåndigt 
-oder auf \Øunsch poslfrei zugesandt vom Verlag

,rA€fa " trJl'"å;Tåf T'"1T JJå'frtå'i';

,,Agfa"-Rodinal, -Metol, -Glycin,

,,Agfa"-Amidol, -Eikonog€n,

,,Agfa" - Metol-Hydrochinon,
,,Agfa"-Hydrochinon, -Pyrosåure.

Bezug durch Photohåndler.

Reklamefra 1916.
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Det har givet sig fysiske udtryk i Wolfen. Ved

knopskydning er fabrikken vokset til gigantisk

størrelse, faktisk så langt øjet rækker, hvis man vel

at mærke kravler op i en af de mange høje fabriks-

skorstene.

De Sociale Forhold
De sociale forhold i Wolfen må siges at være gode

sammenlignet med forholdene ved så mange andre

kemiske fabrikker i mellemkrigstidens Tyskland.

Agfa bygger arbejderboliger i stor stil som parcel-

og rækkehuse med haver til. Det opfører eget teater

og klub- og idrætsanlæg. Desuden, som noget me-

get vigtigt når man især beskæftiger kvinder, vug-
gestuer og børnehaver. Der er nok ikke tale om en

idealistisklhumanistisk holdning som hos Carl

Zeiss i Jena, Thtiringen, men om almindelig sund

fornuft, så virksomheden er sikret en tilfreds og

stabil arbejdskraft. Det er karakteristisk at Agfa
Wolfen ikke rammes af en eneste storkonflikt.

Den Nazistiske Tid - et Samarbejdsvilligt Agfa
I den nazistiske tid fra 1933-45 er Agfa mindst lige
så påvirket som alle andre store virksomheder. De

kendte symboler hænges op alle vegne og persona-

let påvirkes kraftigt. Direktionen offentliggør hyl-
destproklamationer til det nye styre allerede et par

måneder efter magtovertagelsen og hejser hage-

korsflaget permanent over hovedbygningen. Fra

1937 ansæffes kun personale der er medlem af
NSDAP eller Hitlerjugend, ligesom værkførere og

funktionærer sendes på så mange kurser på

NSDAPs distriktsskoler som muligt. Ved partiets

uurangementer og massemøder kan personalet altid
regne med at fa fri. Dette og meget mere af samme

skuffe skaffer Agfa titel af nnationalsocialistisk

mønstervirksomhed".

Man skal i den forbindelse huske på at Wolfen
frem til 1933 politisk set er et rent arbejderområde
med et stort flertal for Socialdernokratiet og

Kommunistpartiet tilsammen. Dertil kommer at

NSDAP ved magtovertagelsen pusler med tanker

om en opløsning af I.G.Farben (p.gr.a. den mono-

polagtige beherskelse af markedet som NSDAP ud

fra sine grundprincipper om frie markedskræfter

ikke kan acceptere). Den store begejstring for de

fascistiske principper i I.G.Farbens og Agfas ledel-

se må ses i det lys. Strategien lykkes. I.G.Farben

bliver ikke opløst.

Under krigen arbejder hos Agfa i Wolfen som på

alle I. G.Farbens virksomheder tvangsarbej dere. Det

drejer sig hovedsageligt om russiske og polske fan-
ger fra kvindekoncentrationslejren Ravensbrtick,
men også om krigsfanger og deporterede fra mange

nationer. Indkvarteringen finder sted i de sædvanli-
ge barakker til den slags formåI.

Antallet af tvangsarbej dere fra koncentrationslej re
bliver aldrig stort - ikke i forhold til fabrikkens

enorme størrelse. Fra juni 1944 overtager koncen-

trationslejrene Ravensbriick og Buchenwald ledel-

sen af barakkerne (KZ-externatlejr). Det højeste tal
bliver 425 Qanuar 1945).

Når antallet ikke bliver større skyldes det at Agfas
fi lmfabrikation o g i særdeleshed A gfacolorproduk-
tionen betragtes som krigsvigtig og absolut hem-

melig. Fangerne kommer ikke ind på filmfabrik-
ken, kun på afdelingen for cellulosefibre. En vigtig
artikel dår er i øvrigt viskose (kunstsilke) til fald-
skærme.

Antallet af udenlandske arbejdere som ikke er fan-
ger, men enten frivilligt eller ved deportation er

kommet til Wolfen er væsentligt større, ca.l0 gan-

ge større. Og nogle af dem arbejder på selve filmfa-
brikken. Det gælder bl.a. l5 danskere, hvoraf de 14

arbejder for fremmede firmaer på filmfabrikkens
område (ian.a5).

Den omstændighed at Agfa overvejende beskæfti-
ger kvinder betyder desuden i sig selv at behovet
for tvangsarbejdere bliver mindre end i så mange

andre virksomheder.

Omvendt har mange af Wolfenfabrikkens mandlige
ansatte deltaget i 2. verdenskrig som soldater.

Mens der endnu er orden i sagerne T.april 1945,
kan direktionen gØre tabene op: 622 faldne og

savnede, 70 ifangenskab. Det er mere end l0 gan-

ge så mange som efter l.verdenskrig. Hvormange
der falder den sidste måned frem til krigsafslutnin-
gen og besættelsen vides ikke.

Den Nærmest Umulige Situation lige efter
Krigen

Ved krigens ophør i 1945 står Agfa i en helt anden

og meget vanskelig situation.
For det første bliver I.G.Farben som følge af særlov
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nr. 9 af 30.november 1945 beslaglagt og opløst
(dekartelliseret). Man kan godt kalde loven en ha-

delov; for den rammer specielt de virksomheder
som i kraft af deres produkter i kombination med

en dominerende størrelse har haft væsentlig indfly-
delse på krigens gang. De berømteste ofre for loven

er Krupp og l.G.Farben.
Set over en lang årrække lykkes det kun til en vis
grad at opløse I.G.Farben (og slet ikke Krupp).

For det andet kommer afcleling 3's 3 vigtigste fa-

brikker til at ligge i hver sin besættelseszone: Wol-
fen i den sovjetiske, Leverkusen i den britiske, og

Mtinchen i den amerikanske. Det er en situation vi
tidligere har behandlet her i Objektiv i forbindelse
med Zeiss Ikon og Carl Zeiss (,Giganten der For-
svandtn og nDresdenu). Og forløbet hos Agfa bliver
ganske parallelt.

Det er ovenikøbet parallelt så langt at den fabrik
der ligger i østzonen, Wolfen, først bliver besat af
amerikanerne i godt et par måneder, for derefter

som følge af firemagtsaftalerne at overgå til russer-

ne. Og ganske som hos Carl Zeiss i Jena medfører

det at en stor del af medarbejderne, specielt de le-

dende eller særlig teknisk kyndige, i disse hektiske
måneder flytter til koncernens vesffyske fabrikker,
d.v.s. til Leverkusen (især) og Miinchen. Mange

flygter bare og finder anvendelse for deres experti-
se i helt andre vesffyske virksomheder eller i udlan-
det, især USA og Sydamerika (hvordan det nu kan
være).

For det tredje bliver afdeling 3's fabrikker svært

beskadiget under krigen. Produktionen fortsætter
ganske vist i begrænset omfang frem til et par uger

før freden bryder ud og nye produkter bliver hele

tiden udviklet, især inden for den nye vigtige gren

af produktionen, Agfacolor farvefilm og farvepapir.

Først til allersidst bliver produktionen næsten ind-
stillet. Det sker p.gr.a. råstofmangel og ikke p.gr.a.

ø delæggel ser af bygningerne.

En af forklaringerne på det er bygningernes indret-

ning. Både i Wolfen og i Leverkusen er bygget

bombesikre kældre som rurnmer laboratorier og en

stor del af det fototekniske udstyr.

For det fierde bevirker I.G.Farbens strukturelle
opbygning med stærk grendeling og specialisering

på de mange fabrikker spredt ud over hele Tysk-
land at den enkelte fabrik kommer til at stå helt
hjælpeløs, når livlinen skæres over. Det gælder

også Wolfen, selv om den er langt den største fa-
brik inden for afdeling 3.

Den overordnede ledelse mangler. Det indviklede
distributionssystem er væk. Ingen råvarer eller bare

halvfabrikata produceres på fabrikken. Aftrængi g-
heden af de mange andre virksomheder inden for
I.G.Farben som fremstiller disse varer er total. Salg

og markedsføring er heller ikke Wolfens sag, eller
rettere: den har kun været det på det forberedende
plan.

Omvendt har Wolfen haft en overordnet rolle over
for en del af fabrikkerne inden for afdeling 3, bl.a.
(og til alt held) over for fabrikken i Dormagen som

fremstiller cellit, det stof som på dette tidspunkt
helt har erstattet celluloid som filmbase.

Omvendt kan man som en 5.omstændighed nævne

at firmasammenholdet inden for i første række Ag-
fa, i anden række l.G.Farben er stort. Det gælder

høj som lav. Alle føler at de er en lille, men vigtigt
del af en stor sammenhængende organisme. Det er
resultatet af især l.G.Farbens personalepolitik, som
giver mindelser om japanske forhold. Den er blevet
forstærket i Hitlertiden, hvor solidaritetskulturen
inden for den kæmpestore og vidtforgrenede ar-

bejdsplads har passet fint sammen med fascismens
måde at skole og ensrette mennesker på.

Krigen Når til Wolfen
- Amerikansk Besættelse og Industrispionage

Amerikanske tropper når frem til Wolfen natten

mellem 14. og l5.april 1945 og nedkæmper mod-
standen i løbet af 3 dage. Det kommer bl.a. til at går

temmelig hårdt ud over Agfafabrikken. Den er el-
lers kommet gennem krigen i forholdsvis god
stand. Den er ikke blevet bombet en eneste gang,

selv om tusindvis af amerikanske og engelske bom-
bemaskiner er fløjet hen over den. Den har været

udsat for en del jagerangreb og kulforsyningen fra
de nærliggende brunkulslejer har været afbrudt i 2
dage p.gr. af en bombet kulbane. Men nu i dagene

fra 15. til l8.april sker der store katastrofer. Mange
bygninger bliver lagt i ruiner, i alt l4%. Hele
viskoselageret og råstofl ageret for fi lmfremstilling
går op i luer.
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Under den amerikanske besættelse af Agfa Wolfen
bliver fabrikationsmetoderne studeret meget grun-

digt. Som det tidligere er blevet beskrevet i artikel-

serien ,Agfa 100 År. bliver alle tyske patenter fri-
givet som en del af firemagtsaftalerne. Men 6n ting
er patentbeskrivelser, en anden den faktiske frem-

gangsmåde ved fremstillingen. Især firmaeme Ans-

co (oprindeligt et Agfadatterselskab i USA) og Ko-
dak er meget interesserede og sender experter til
Wolfen. Det der bliver undersøgt er gydemetoderne

og fremstillingen af Agfacolor. Men også den så-

kaldte Koslowskyeffekt (forøgelse af skarphed og

hurtighed v.hj.a. tilsætning af guldsalte) er gen-

stand for grundige undersøgelser.

Som nok alle dette blads læsere ved, betyder det

enden på Agfas æra som den fabrik der fører an i
det teknologiske kapløb på verdensplan. Adskillige
andre fabrik:ker, europæiske som amerikanske, kan

i løbet af fh år efter krigen fremstille sort-hvidfilm
af lige så god (eller næsten lige så god) kvalitet
som Agfa. Både Kodak og Ansco fremstiller i be-

gyndelsen af 5Oerne farvefilm af Agfacolortypen
(Kodacolor, Ektachrome, og Anscochrome). Det

samme gør det italienske Ferrania.

Russerne Overtager
- og Agfas Egen Kolde Krig BegYnder

Den amerikanske besættelse varer til l juli, hvor

sovjetiske tropper overtager.
I første omgang er russerne interesseret i en igangs-

ættelse af produktionen og gØr hvad de kan for at

kanalisere de nødvendige råstoffer til fabrikken

alle hentet inden for den sovjetiske besættelseszo-

ne. Senere på året opstår der stor tvivl om fabrik-

kens fremtid p.gr.a. dekartelliseringsloven af 30.

nov. 1945. Både russere og englændere er parat til
gå langt for at nedbryde I.G.Farben, og særloven er

under alle omstændigheder besluttet i enighed mel-

lem de fire besættelsesmagter.

Det der redder Agfa Wolfen fra undergang er det

store behov for film i hele Europa, øst og vest. Ag-
fa Wolfen er den eneste fabrik der i stort omfang

kan skaffe råstoffer og har det nødvendige produk-

tionsanlæg. Dertil kommer at også fremstillingen af
fotopapir i Leverkusen er afhængig af materialer

fra Wolfen.
I alt produceres i Østtyskland 89% af alle tyske

frlm.

Selv om man i Agfa Leverkusen og på andre fa-

brikker for fotografiske emulsionsvarer straks går i
gang med at planlægge en ny udvikling under ind-
tryk af Tysklands deling, er man i Vesteuropa i
første omgang aftrængig af en fortsat stor produk-

tion i Wolfen. Det er ikke muligt at opbygge en

fi lmfremstillingsindustri i et snuptag.

I Leverkusen går man i gang med at planlægge en

ny filmfabrik allerede i august 1945. Så hurtigt
begynder den kolde krig. Mange kyndige medar-

bejdere og samtlige medlemmer af direktionen fra
Wolfen er under den kortvarige amerikanske be-

sæffelse blevet inspireret til at flytte til Leverkusen.
Men den engelske besættelsesmagt indtager en

ganske anden holdning end den amerikanske og vil
ikke tillade opbygningen af en filmfabrik - og det

uanset man på det tidspunkt forventer en vidtgåen-

de russisk demontage af Wolfen. Om de ledende

medarbejdere i Leverkusen - de oprindelige såvel

som de tilflyttede - kan man sige at nok er de soli-
dariske over for deres firma. Agfa skal bestå. Men
de tror ikke på at Wolfen kan blive ved med at

være Agfa.

Det er ikke kun besættelsesmagterne der er uenige

med sig selv og hinanden om hvordan problemet

Agfa skal gribes an. Også den folkelige opinion i
Vesttyskland og fotobranchen er delt på spørgsmå-

let. Mange mener at en opdeling af Agfa også vil
ophæve dets monopolagtige beherskelse af marke-

det og åbne muligheder for de vesttyske fabrikker
Schleussner og Perutz. Denne diskussion kommer

naturligvis ikke lige med det samme, men udvikler
sig hen mod slutningen af årtiet og kulminerer i
1951.

En afgørende faktor i den diskussion er at russerne

i den kolde krigs navn flere gange afbryder leve-

rancerne af råfilm til filmindustrien i Vesttyskland,

med det resultat at indspilningen af tyske spillefilm
lammes.

I 1947 skifter englænderne mening og accepterer

opbygningen af en Agfa filmfabrik i Leverkusen,

og de accepterer endda at det sker i et snævert sam-

arbejde med Bayer. Det er stik imod særloven og

bliver modarbejdet af amerikaneme, der hellere ser

at et nyt vesttysk Agfa bliver opbygget i Mtinchen,

hvor Agfas kamerafabrik ligger. Det ender altså
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med at de to vestlige besættelsesmagter konkur-
rerer om at fremme erhvervslivet i deres zone.

Ind i striden kommer også diverse delstatspoliti-
kere, industriminister Ludwig Erhard, og forbund-
skansler Konrad Adenauer. Resultatet bliver en ny
filmfabrik i Leverkusen i tilslutning til den exi-
sterende fotopapirfabrik. Men der er gået megen tid
med slagsmålet, og de nye vesffyske film kommer
så sent ind på markedet (1950 sort-hvid, slutningen
af S0erne Agfacolor) at de har mistet enhver kon-
kurrencefordel over for de udenlandske producen-
ter, især Kodak.

Krigsskadeerstatning og Ny Selskabsform :

SAG Photoplenka
I Wolfen sker der meget store omvæltninger.
Tilknytningen til de mange andre I.G. Farbenfa-
brikker i Østtyskland bliver fuldstændig afbrudt og
aldrig genoptaget.

En del af filmproduktionsanlægget bliver flyttet til
Ukraine som en lille part af de meget omfattende
krigsskadeerstatninger Østtyskland kommer til at

betale til Sovjetunionen.
Produktionen sættes hurtigt i gang under russisk
overledelse, og en meget stor del af den kanaliseres
til Sovjetunionen, også som krigsskadeerstatning,
d.v.s. uden betaling.

I juli 1946 er russeme kommet så meget til klarhed
med sig selv om værkets fremtid at det bliver om-
dannet til sovjetisk aktieselskab under navnet SAG
Photoplenka og ffir sovjetisk ngeneraldirektionn.

Den har i følge billedet 37 medlemmer, heraf 15

kvinder. Det med kvinderne er unægtelig noget nyt.
Selv om mere end halvdelen af Agfas ansatte siden

begyndelsen i l9l0 har været kvinder, har der al-
drig før været kvinder i ledelsen.

Det har været meget svært for de ansatte på fabrik-
ken at vænne sig til det nye sovjetiske ledelses-

mønster. Men nogle ting har trods alt virket vel-
kendt, f.ex. førerdyrkelsen. Også den nye fører har
overskæg. Han hænges op i mere end legemsstore

portrætter på fabrikken, og spændes sågar i form af
et kæmpestort transparent op på hovedbygningens
facade.

Agfas oprindelige hovedsæde i Østberlin (Treptow)

bliver omdannet til helt anden virksomhed i 1949

Den soujetislre "generaldirektion" havde 37 medlemmer,
heraf l5 l+vinder.

og har ikke længere noget med Agfa at gøre.

Produktionen Vokser
Fra 1948 ffir Wolfen lov at exportere størsteparten
af produktionen. Og hermed indledes fabrikkens
næste storhedstid.
Alt er blevet anderledes, men ikke alt til det værre.
Den sociale ansvarsfølelse over for de ansatte bli-
ver ikke mindre, snarere tvært om. Ligesom i 30er-
ne gøres der meget ud af boliger, børnehaver, klub-
ber, idræt, kunst, og teater. Hele infrastrukturen er
i orden med gode veje og jernbanestation lige i
nærheden. Den enkelte ansatte kan, hvis han ønsker
det, blande sig på demokratisk vis i Agfas ledelse.
Det kommunistiske system betyder medarbejderde-
mokrati efter et nøje fastlagt hierarkisk system. På
antikommunister virker den slags måske som for-
søg på folkeforførelse. Men man må tænke på at i
Wolfen har der før den sovjetiske besættelse været
mange kommunister (38% i 1932) og socialdemo-
krater (25%).

I 1950 sidder Agfa Wolfen ph 54% af det tyske
filmmarked og 17% af fotokemikaliemarkedet.
Produkterne er de velkendte fra før krigen, Agfa
Isopan og Agfacolor, både positiv og negativ. Kva-
liteten er under stadig udvikling og altså meget høj.
Agfa Leverkusen producerer i 1950 kun sort-hvid
(6%), mens Schleussner og Perutz har ffiet en ge-
valtig opblomstring (16 og 16%).
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Noget andet er at i løbet af sidste halvdel af 4Oerne

eskalerer den kolde krig til et foreløbigt maximum
i 1949 (luftbroen til Berlin). Mange mennesker i
Østtyskland, også blandt industriarbejdere, er util-
fredse med udviklingen. Det kommer til oprør i
Østberlin, som bliver slået ned. Og fra da af rinder
en lind støm af flygtninge over grænsen til wirts-
chaftswunderet i vest. Det gælder også mange med-

arbejdere i Wolfen, og de rejser så at sige allesam-

men til Leverkusen.

Vanskeligheder med Leverkusen
I l95l skriver Agfa Leverkusens salgsafdeling i en

rundskrivelse at der desværre er mange problemer

med at få leveret Agfa amatørfilm fra Wolfen p. gr.

a. toldmyndighederne (de sovjetiske), og at Lever-

kusen endnu ikke selv har kapacitet til at levere

bare tilnærmelsesvis det ønskede antal film fra sin

nve filmfabrik.
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Omvendt har Agfa Wolfen ind imellem problemer

med at få leveret råstoffer fra Dormagen og Lever-
kusen. Og denne gensidige problemfyldte aflræn-

gighed fortsætter gennem hele tiåret frem til mu-

rens bygning i 1961 .

Krigen om Agfa-navnet
- og en Direktørs Mareridt

8 juli 1952 giver Agfa Leverkusen for første gang

officielt udtryk for alene at besidde rettighederne til
varemærket Agfa og foreslår Agfa Wolfen øjeblik-
kelige forhandlinger. Det kommer øjensynligt bag

på ledelsen i Wolfen, og den går i gang nted at

undersøge retsgrundlaget, ligesom den beder den

overordnede sovjetiske ledelse om af foretage mod-

forholdsregler. I en dom ved byretten i Frankfun
a/M fastlægges det at det nygrundlagte aktieselskab

Agfa A/G Leverkusen med virkning fra l januar

1952 besidder alle rettigheder til varemærket. Agfa
Wolfen kan som sovjetisk ejendom SAG Photop-

lenka ikke betragtes som arvtager for l.G.Farben.

Der er her tale om juristeri. Ved nærmere eftersyn

viser det sig at da der i 1950 igen åbnes mulighed
for anmeldelse af varemærker i Vesttyskland, und-

lader den sovjetiske overledelse at genanmelde Ag-
fa og dertil knyttede produktnavne ud fra ,grund-

læggende overvejelser", mens Agfa l-everkusen og

Agfa Mtinchen naturligvis gør det. Argumenter fra
Wolfen om at varemærket er knyttet til produk-
tionsstedet fejes af bordet. Ligeledes at der i DDR
overhovedet ikke er mulighed for at anmelde vare-

mærker.

Den sovjetiske overledelse tager situationen meget

roligt, og kun langsom går det op for den at Agfa
Wolfen uden sit varemærke er truet på sin export.

Og den andrager 85%.

Agfa Wolfens direktør Bienen skriver i sin kvide til
den stedfortrædende ministerpræsident Walter Ul-
bricht og sætter ham ind i situationens alvor sam-

tidig med at han beklager sig over det stadig mere

bureaukratiske erhvervsministerium. Han far ikke

foretræde for Ulbricht (trods adskillige forsøg),

men ffir i stedet en kold spand vand hældt over sig

af chefsagsbehandler dr.Berger, der gør ham op-

mærksom på at i en socialistisk stat er det ikke

nødvendigt med varemærker og at produktionen i
givet fald kan sælges til Sovjetunionen og andre

socialistiske stater.

Trods alle disse vanskeligheder lykkes det ledelser-

ne i Leverkusen og Wolfen efter flere møder at

komme overens om en handelsaftale 9.april 1953

som blandt andet indebærer at Bayer fremover le-
verer Cellit til Wolfen og Wolfen færdig film til
Leverkusen. Men Leverkusen forbeholder sig sta-

dig sin overhøjhed over navnet.

Cellitaftalen betyder at Wolfen kan forøge sin ex-
port til Vesteuropa betydeligt.

Men dermed er vanskelighederne for Agfa Wolfen
på ingen måde slut.
En typisk detalje er at der på filmpakningerne også

er påtrykt tekst med russiske bogstaver. Det bryder
Agfa Leverkusen sig på den ene side ikke om; for
på dette tidspunkt i S0erne er propagandaen mod

østvarer som værende 2.klasses produkter begyndt.
På den anden side accepterer de det stiltiende; for
det kan medvirke til deres senere overtagelse af
hele markedet.

En anden vanskelighed, der virker i samme retning,
er Wolfens udstrakte b*g af utraditionelle expor-
tØrer, såkaldte ntæppehandlereu. Det sker for at

kunne exportere mest muligt; men tæppehandlerne

sælger ofte til dumpingpriser. Det går i det lange

løb ud over Agfanavnet, selv om varerne er gode

nok.

Et forslag fra Wolfen om at opbygge fælles for-
handlernet bliver afvist af Leverkusen, som har en

forsvindende lille filmproduktion i fbrhold til Wol-
fen.

Stilhed Før Stormen
Der er med andre ord tale om stilhed før stormen.

Agfa Wolfen bliver trængt af sit søsterfirma i Vest-

tyskland og møder ingen forståelse i sit eget lands

ledelse. Allerede på dette tidspunkt, 1953, synes

erhvervsministeriet at fabrikken ligesågodt kan
antage et andet navn, f.ex. Kodak Berlin eller Mi-
mosa (to andre existerende østtyske filmfabrikker).
Det vinder absolut ikke gehør i Wolfen. De to fir-
maer er ganske små og fremstiller produkter der

ligger langt under Agfas standard. De navne vil
ikke virke tillokkende på nogen. Da det går op for
Wolfen at det østtyske erhvervsministeriums for-
handlere (DIA, Deutsche Innen- und AuBenhandel
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Blitzlichl-Phoio Sraphie
mit rrAgfa" -F,lilzlichtarlikeln
ein gefahrloses Vergntigen!

Geringe RauchbilDung. Schnellstes Abbrennen.

Daher keine kalkigen, sonbern lebenswahre
Gesichter. Keine geschlossenen Augen.

Keine explosiven Bestandteile. Keine Beschå-

digung empfinblicher Innen-Ausstattungen etc.

Die anschauliche Schreib"veise, verbunden mit
bildmå0iger Darsleilung des Gesagten macht

diese Schrift Dr. M. Andresen's
zu einem werlvollen Behelf fi.ir bie Verallge-
meinerung dcr Blitzlicht-Phoiographie. Sie
gibt dem Neuling lehrreiche Anregungen,
Dem Eingeweihten niilzliche Winke. Nebst

Gelbcr ,rAgfa " -Preislisle 1916
kostenlos

Durch Photohåndler ober vom Verlag
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Chemie) i forhandlinger med Bayer om cellit har
stillet i udsigt at Agfa Wolfen kan skifte navn om
nødvendigt, opstår der direkte personligt fiendskab
mellem Agfas ledere og ministeriets forhandlere.

Uoverensstemmelserne i Østtyskland kommer me-
get tilpas for Agfa Leverkusen. De føler sig tyde-
ligvis ikke længere solidariske med Wolfen og slet
ikke ansvarlige. De kan se at de med lidt behændig-

hed kan styre udviklingen derhen hvor de vil have

den.

Den bekræftelse på deres aftale med Wolfen som

de afgiver om efteråret i 1953 må ses på den bag-

grund.

Den kommende tid viser at Leverkusen handler
meget taktisk og faktisk direkte uetisk. Der er ikke
tale om hvad jeg vil kalde hæderligt købmands-
skab. Firmaet kan i 1954 på en og simlme tid lave

overenskomster med Wolfen om fælles brug af
Agfa-varemærket og føre retssager i fierne lande

som Indien, Ægypten, Malta, Sverige, og Græken-

land om retten til navnet. Hvad angår det skandina-
viske marked betyder en ualmindelig ondartet rets-

sag mod importfirmaet Rupo AB (det ender med at

det går neden om og hjem) at Leverkusen overtager

exporten. Fra dette tidspunkt mister vi her i Dan-
mark forbindelsen med Agfa i Wolfen, det firma
som gennem 30 år har været helt dominerende for
både amatører og professionelle. O
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Teater - portrættet
- Rosenkilde-album

Dorte Pedersen

I Objektiv nr. 8l vistes et album med skuespilleren Joakim Phister, omtrent fra

samme tid er dette album med fotografier af skuespilleren Adolf Rosenkilde'

albummet udsendes i l872rmen fotograferingerne er beryndt i 1865.

Det kamponerede skindbind graveret af,, og påfor'
og bagside stemplet, Chr. Dannelsen, København,

indsqt ovaltfoto afAdolf Rosenkilde. Efier 2 siders

biogrøfi of ARfølger I4 opslag med et rollebillede

i visitkortformat t.h. i litograferet ramme og t-v.

stylilrets titel etc. og den til billedet svqrende tekst-

Det er spændende at sammenligne disse to album-

mer, begge med to fremragende skuespillere og to

eminente fotografer, der kan indleve sig i aktørens

rolle og gengive de tænkte personer. Phister-album-

met med nærbilleder af det store talent - hans

mimik er fantastisk og samarbejdet med fotografen

helt i top. Rosenkilde-albummet er i udstyr næsten

lige så flot, men adskiller sig fra Phisters ved, at

alle bilteder er i helfigur. Og godt er det, for hans

kropssprog er så veltalende, man fornemmer hurtigt

om det er en højtidelig person eller en sjov person'

han fremstiller, bare han sætter tæerne lidt indad,

ved man straks at det er en smule komisk.

Julie Sødring, født Rosenkilde.

Rosenkilde
Familien Rosenkilde er nok et par ord værd. Gamle

Christen Niemann Rosenkilde (1786-1861) var
skuespiller på Det kgl. Teater. En af de store luneri-
ge Holberspillere. To af hans børn blev også skue-

spillere, den tredie fotograf. Georg Henricus Rosen-

kilde (1814-1891) var "Krigsassessor" og lærer i
skøn- og retskrivning ved sit eget "Institut" før han

vælger det fotografiske fag. I 1863 åbner han atelier

i Vingaardsstræde no. l, og helt naturligt fotografe-

rer han broderen Adoll der også er skuespiller ved

Det kgl. Teater. En søster Julie havde aldrig tænkt

sig at gå til scenen, selvom hun levede midt i et
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Her er hele opslaget til "Abekatten".

Iversen: ,,Det er et udmærket Exemplar, jeg har fundet i Søndermarken. Kom Margrethe og see!"

miljø, som må have præget hende. Tilfældigvis
besøger hun i teenagealderen to gamle tanter, som

tripper travlt rundt og gør toilette og lader munden

løbe imens, over stok og sten, fra frisure til bynyt

og familiesladder. Disse to pudsige gamles adfærd

efteraber hun, da hun kommer hjem, så slående, at

faderen faldt ned af stolen af grin. Nogle dage

senere stak faderen hende et rollehefte og sagde:

"lær dette". Hun kom til teatret og blev der. Hun

giftede sig til sit kunstnernavn Julie Sødring.

Mange af de skuespil, som er nævnt i disse to

albummer, spilles ikke mere, man kender knap

titlerne, men så faldt jeg tilfældigt over vaudevillen

"Abekatten". Det er Johanne Louise Heiberg, som

har skrevet den. I sine erindringer fortæller fru
Heiberg, at det en dag ringede på hendes dør, og

udenfor stod en ret velklædt kvinde, som på mær-

kelig måde lignede en rotte, lang spids næse, små

kulsorte øjne, og hun spurgte, om man havde rotter
i huset, for det var noget, hun kunne ordne. Fru

Lystspil i I. akt: De lykkeligste Børn.

Søren: "AIle skal de spørge til den Arm. Jeg kanio nok

røre den saq smqat' naar der er Trang til det".
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Forfatteren C.l. Brandt, et af de man-
ge forfat t e rp or t r æ t ter.

"Mester og Lærling", qf C. Hostrup. Biernø, Justilsraa-

den: "Det er galtfat. - Jeg hovde kassemangel -i"g hovde

brugt af Statens Penge. - Ak Hetegud! man er svag".

"Recensenten og Dyret". Vaudeville af Johan Ludvig
Heiberg. Trop (en gammeliuridisk Student paa 60

Aar): "Dyret? - ja det er sandt! Det harieg her".

Heiberg skynder sig at sige nej for at slippe af med

damen, men hun bliver ved med at fundere over,

hvordan mennesker og dyr kan ligne hinanden.

Hunde kommer til at ligne deres herre, og omvendt.

Ideen til "Abekatten" er skabt, hun bygger videre på

sagen, og det ender i vaudeville-stilen. Frøken

Margrethe, som glæder sig over kalkuner, og

Iversen med sin lidenskab for abekatte, disse

personer er udsprunget af rottekonen.

Fru Heiberg går længe uden at vise sit manuskript
til nogen, men endelig kan hun ikke længere tie,
hun viser det til sin mand, Johan Ludvig Heiberg,
som på den tid var direktør for Det kgl. Teater. Han
fraråder meget at offentliggøre stykket, han er ikke
særlig vellidt hos pressen, og han mener, at man
straks vil bruge hendes skuespil til et nyt angreb på

ham. Senere i fru Heibergs erindringer viser det sig,

at stykket alligevel bliver sat op, men ingen for-
tæller, hvem forfatteren er. De tre roller besættes
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G. Rosenkildes atelier fremstillede også de såkoldte

fikserbitleder med kendte personer. Det øverste viser

Frederik d. VII. ifurt marokanskfez-

med fru Heiberg, gamle Rosenkilde og Julie Sø-

dring (hans datter). Der er præmiere i 1849 og det

bliver en bragende succes. Stykket spilles over 100

gange, og sønnen Adolf overtager faderens rolle,
som vi ser det på billedet i albummet.

Fotograf Rosenkilde er også kendt for sine visit-
kortbilleder med berømte forfattere, under et por-
trætafforfatteren skrives korte vers eller sentenser

med handskrift. Man kender ca. 50 forskellige for-
fatterportrætter, ud over det her viste af C.I. Brandt

kan nævnes: H.C. Andersen, Grundtvig, St. St.

Blicher, Chr. Winther osv. Rosenkilde fremstiller
under navnet "Kunstnerportrætter" en lang serie af
bildende kunstnere, bl.a. Bertel Thorvaldsen, Anton
Melbye og Julius Exner, under portrættet var
gengivet et af kunstnerens værker - her præsenteret

ved 8 stk. at slagsen. Musikere og komponister fik
deres serie med et par nodetakter og håndskrevet

navn. Prisen var 2 MK, 8 Sk pr. styk. Flertallet af
disse portrætter er optaget med anvendelse af multi-
plikatorkassette, der på 6n stor plade gav plads til
mange efter hinanden optagne visitkortbilleder på

samme måde, som det kendes fra Polyfoto og lign.
Selv hvis forandring ikke er tilsigtet, vil der således

ofte være forskel på billederne trods ensartet mon-

tering.

Georg Rosenkilde begyndte sin fotografiske virk-
somhed som 49-ånig. Ingen fortæller, hvor længe

han bliver ved med at fotografere, men han dør som

77-årig, det vil så sige, at han højest har haft 25-27

år som udøvende fotograf, så det er meget han har

nået.

Litteratur:

Objektiv nr. 35, s. 32-36. J. Philipp og F. Berendt "Kunst-
nerportrætter".

Danske Kunstner-Portrætter fra voie Dage. Samlet af Vilhelm
Møller. Ca. 1883.

Johanne Louise Heiberg: Et Liv gjenoplevet i Erindringen.
Tredie udg. 1913. Gyldendalske Boghandel, Nordisk Forlag.

Bjørn Ochsner: Fotografiet i Danmark 1840-1940. Forenin-
gen for Boghåndværk. København 1974.

Bjørn Ochsner: Fotografer i og fra Danmark til og med år

I920. Bibliotekscentralens Forlag 1986.

Gyldendals Opslagsbog I 959.

De 8 kunstnerportrætter venligst udlånt af John Philipp.

Det nederste er dateret 6. iuni 1866 ogviser Christian

d. IX. (?) kort efier tronbestigelsen.
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Portrætmaler J. Roed (1808-1888). Landskabsmaler G. Rump ( I 8 I 6- I 880).

Billedhugger August Saabye (l 823-1 9 I 6).Kunstmaler Otto Ottesen (l 8 I 6- I 892).
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Dekorationsmaler Georg Hilker (l 507- I 575). Billedhugger Otto Evens ( I 526- I 595).

Kunstmaleren Axel Schovelin ( I 82 7 - I 89 3). Samling: John Philipp

33

Kunstmaleren Thorald Brendstrup (l I I 2-l 883). O



De gådefulde fotos i glasbrevpressere

Poul Ruggaard Porse

r;."n

To royale glasbrevpressere.
(Holmegård Glasværk).

I objektiv nr. 64 fra april 1994 efterlyste jeg, om der

var medlemmer, som kendte metoden, der omkring
1860 anvendtes ved indlægning af fotografier i
kompakte glasbrevpressere. De afbildede af slagsen

findes stadig i Holmegårds Glasværks enestående

samling af dansk glas gennem tiderne, men den

omstændighed, at min efterlysning ikke har givet
nogen respons, kunne tyde på, at de måske er de

eneste bevarede. Eftersøgning i samarbejde med
Flemming Berendt i relevant dansk og udenlandsk
litteratur har heller ikke givet resultat, så det kunne
synes som om, der her er tale om en ren dansk eller
endda provinsiel foreteelse. Dette sidste skal jeg
komme nærrnere ind på. Nu er jeg imidlertid i stand
til at oplyse, hvem der har lanceret fænomenet i
Danmark og oplært andre i kunsten.

Den skyldige
I begyndelsen af juli måned 1859 indrykkes i 9
provinsaviser annoncer om undervisning i
"Phographi paa Papir, Glas, Voxdug og
Chrystalkugler samt i den suurmeget brugelige
Photographi". Annoncerne er lidt forskellig affattet
og nogle henviser blot til "Den photographiske
Anstalt i Veile", mens andre underskrives "Det ny
indrettede photographiske Atelier i Veile". E. Rye.

Carl E. Rye (1820-1890) ses godt beskrevet i Bjørn
Ochsners værk: "Fotografer i og fra Danmark til og

med fu 1920" s.725. Hertil kan dog tilføjes, at han

tog borgerskab som fotograf i Vejle den 21. maj

1859, og to dage efter købte han den tidligere
fotograf P.S. Fogtmann boghandel og lejebibliotek
i byen. I en annonce i Vejle Amts Avis den I 1.6.

1859 averterer han ydennere med sit nyoprettede

atelier sammesteds. Rye er altså helt nyetableret
herhjemme, men har virkelig fart på, da han

allerede 3 uger senere foretager sin annoncering i
de 9 aviser. Rutineret har han dog allerede været, da

han jo ifølge Ochsner i flere år har fotograferet på

rejser ikke alene i hele Norden og Finland, men

også i Sct. Petersborg og Ltibeck. Et af disse steder

kan han vel have lært at indlægge fotografier i
glaskugler?

Ejendommeligt er det imidlertid, når man ser på

hans valg af de 9 aviser. Det drejer sig om Kolding
Avis, Aarhuus Stiftstidende, Randers Amtsavis,
Viborg Stiftstidende, Holstebro Avis, Morsø Avis,
Ringkøbing Avis, Fyens Stiftstidende og
Svendborg Avis. Altså ingen annoncering i
Aalborg, ingen på Sjælland og slet ingen i
København (l). Det er tydeligt, at annonceringen
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Aarhus Stiftstidende 6. iuli 1859.

Først på banen var det da nystartede kompagniskab

S.J. Lund & Petersen, som i Randers Amtsavis
averterer med fotografier i glaskugler fra den 24.

november 1859 til den 18. januar 1860 i alt 16

gange. Adressen er Lunds atelier i Østergade l9l i
Randers, som han et par måneder tidligere havde

ombygget. Efter januar 1850 høres ikke mere til
kompagniskabet, og når Ochsner mener, det bestod

helt frem til den l. september 1860, er dette ikke

korrekt. Lund opererer nemlig alene fra den 18.

august 1860 i Nyborg. Petersens identitet er helt
ukendt. Den næste er Nicolai L. Balle (1825-1896),

som averterer med glaskugler i Grenaa Avis fra den

16. februar til den 27 . marts 1860 i alt 8 gange.

Ochsner har kendt den første af annoncerne, men

har glemt ordet "glaskugler", eller måske har han

oplysningen fra en meddeler, som så har glemt det.

Så følger Peter Jessen (1817-1566) fra Flensborg,

som under et ophold i Æreskøbing averterer med

krystalkugler i Ærø Avis den 13., 16. og 18. april.

Sidstnævnte annonce oplyser, at han bliver der 2-3

dage. Altså er det hele afsluttet på en ug€, hvorefter

man ikke hører mere til hans glaskugler. Den næste

er Gustav A. Selmer (1843- ?) fra København' som

i Hobro Avis den 2. maj bebuder, at han snart vil
komme til byen med bl.a. "Photo-Lithographier og

Photographier i glaskugler, noget aldeles Nyt".
(Han har åbenbart lært begge dele af Rye!). I en

annonce i samme avis den 16. maj meddeler han så,

at han nu er ankommet. Han averterer yderligere

den2L og 31. maj, men melder i sidstnævnte sin

afrejse til den 5. juni. Den 16. og igen den 23. juni

1860 bebuder han i Hjørring Amtsavis sin ankomst

til byen om ca. 14 dage. I samme avis den 29. juni

oplyser han så at være ankommet og nævner igen

"Photolithographier og Portraiter i Glaskugler til
Papirpressere". Hvor længe opholdet varer vides

ikke. Ochsner omtaler besøgene i Hobro og

Fljøning, men har øjensynlig ikke fået

fyldestgørende oplysninger. (Fra Tillemann ?).

Adolph Vorbeck (1838-1 926) meddeler i Holstebro

Avis den 13., 16., og 20. april, at han opholder sig

i byen i ca. 8 dage, hvorfor folk må skynde sig. I
annoncen nævner han "Glaskugler til
Brevpressere". Den sidste er Frederik Kaysen (?)

(fejlagtigt i annoncen benævnt J.F.L.), som i
Horsens Avis 26. juni l86l i en længere annonce

meddeler, at han opholder sig i byen og blandt

$[otngtnPt)i PoG lPrlz

og OfF-tTitoifttgle r, fi'lir'

rrregr:t Fr:rrgclfgc $f2oto,

i bet pfotogrnPf;iftc 2(t,

0" ${uc.

Holstebro Avis 8. iuli 1859.

Unlctuiieninci !FbotoOroltlti.
g ben i Eeite nginbrittrbc pbotogtoP0iflc

Unftolt nebbeled UnDerbit6ning i $nb: og llbr
lonbctd brDfre lDtrtflobcr i ot pbotosroFbnt
poo lDopir, Oloc, Eopbug og i €0rllolfugc
ier foouelfom brt nu megel brugtlige $!oto'
Stt$ogropfie. {Ulon obttdferrr fii; bedongoo'
enbc iil $. Sge fomrneftebd.

Fyens Stiftstidende 20. iuli 1859.

henvender sig til fagfæller, og de udvalgte byer

havde adskillige af slagsen, men alligevel kan jeg

ikke ganske frigøre mig fra tanken om, at den

geografiske afstand har spillet ind. Kan det måske

da tænkes, at udøverne måtte sende billederne til
Rye måske til færdiggørelse på et glasværk eller

optisk fabrik?

Annonceringen i de nævnte aviser gentages oftest

kun få gange i juli og august 1859, kun i Århus

fortsættes annonceringen året ud såvel i 1859 som

1860. Helt billigt har det næppe været for Rye, og

hvad kom der så ud af det? Det kan nok i dag være

vanskeligt at bedømme generelt, for mange kan jo

have modtaget undervisning i de øvr'ge

færdigheder, som han tilbød. Men bedømt efter

antallet fotografer, som efterfølgende annoncerer

med indlæggelse af fotografier i glaskugler er

resultatet pauvert. Det drejer sig kun om 6 stykker!

spbotssu#lih[,
tlnbetnii6ning i

Dir, 6[46, SoSbug

uclfont i brt rru fon

8ft[ogropff, nrcbbclc8

telicr i fl3eile.
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Randers Amtsavis 24. november 1859.
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Ærø Avis 13. april 18.60.
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Hobro Avis 2. mai 1860-
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21,,S. Soube rt,

Holstebro Avis /,3. aPril 1861.

56



meget andet falbyder "Photographier, indlagte i
slebne Glaskugler (Brevpresser) til 8 a 10 Mk.
Stk.". Her erfarer vi altså for første gang prisen,

som med sine 8 a l0 mark stykket overraskende

nok ikke er dyrere end hans indfattede fotografier
på glas. Han gentager annoncen den 27. iuni,
hvorefter han i et kort avertissement den 29. og 3 I .

meddeler, at han ophører på stedet.

carl E. Rye selv annoncerer i vejle Amts Avis fra

den 1 l. juni 1859 til den 6. februar 1860 i alt 29

gange. Det sker i en længere annonce, hvor han

fremhæver "Photographier paa Glas, Voxdug og

Papir, samt de meget brugelige Photo-Lithographier

med Lys og svindende Grund". Han averterer

endvidere med "Visitkort" i ganske kortfattede

annoncer i samme avis i alt 33 gange fta den 12.

juli til 24. november 1860. Det må derimod undre,

at han aldrig på noget tidspunkt averterer med selv

at indlægge fotografier i glaskugler, hverken i Vejle

eller Hobro, som fejlagtig antaget af Ochsner. I
Fredericia åbner han yderligere et atelier i
Danmarksgade, men heller ikke i de 16 annoncer i
Fredericia Avis fra den 8. maj til den 3. juli 1860

nævner han glaskugler.

"Rye lukker fra tid til anden sit atelier i Vejle" -
således annoncer han i Vejle Amts Avis bortrejse

fra den l. til den 6. februar. På ny i marts har

atelieret været lukket, idet han i samme avis den 10.

marts meddeler, at atelieret igen er åbent "efter en

kort Tids Ophold i Kjøbenhavn og Hamborg". Igen

før Jul 1860 til medio jatt tat l86l oplyser en anden

annonce om lukning af atelieret. Om disse rejser

eksempelvis til Hamburg har noget at gøre med

glaskuglerne, vil nok forblive et ubesvaret

spørgsmåI. Derefter kan resultatet gøres oP,

eventyret med fotografier indlagte i
glasbrevpressere varede godt og vel I Y2 er.

Jeg har ikke undersøgt om museerne i de berørte

byer ligger inde med sådanne glasbrevpressere med

indlagte portrætter, men såfremt medlemmer har

mulighed for forespørgsel i deres by, vil jeg være

taknemmelig for oplysninger herom (telf: 8625-

6156), selv om svaret skulle være negativt, eller til
redaktionen.

Note:
l. Nårjeg defuritivt er i stand til at udelukke andre og fiernere

steder, skyldes det, at jeg gennem et par menneskealdre

systematisk har gennemgået l-600 årgange (!) danske,

sydslesvigske og dansk vestindiske aviser for

fotografannoncer og fotografdødsfald i perioden 1840 til
1870, og nogle aviser endda ofte længere. De første 2-3

tusinde oplysninger gik til3. udgave af Bjørn Ochsners værk,

men senere efter hans død har jeg selv videreført

@0rtrsropfiifli @fefirr
for

Gllo6', !popir', & SoPbu06'SiUrDæ
tr ontontnrrri bertit,. og oitngct Dnglig, rrbtrr $tnfpn til Eri'
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*,etmer
fin .fiiobcntloun.

Hobro Avis 3/,. mai 1860.

Stort U0otogropfi|h $ttlir
fic SiPbcn$oun

uil om c 14 Dcgc qntolnmc !9rtit.E-9en ,og q['
ioqcg Sortroiter tfitc npellt og luttigfltt l]ltt$obc
i i[e øtondfa.

Sinetcbd oftogcc
tf6åiotttboitcpbi.t og $orttsftcr

i Otirofuglcr til l$opirFt*frt.n. 
f. grlmrr,

fm Silbtn$oun.

Hjørring Amtstidende I 6. iuni I 860-

o
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Tre dimensioner i skolen!

Leif Hommelev

Alfubetet læres gennem visualisering. "Y" for yankees, "R" for russere, "5" for swoyanere, eller som her hvor det

store "V" anbragt midt i det omhyggeligtfremstillede tableau. Frankrig 1859.

Der skete markante ændringer af skoleundervisntn-

gen fra midten af fonige århundrede. Nu var det

ikke længere nok at kunne stave, regne og citere fra

katekismen. Historie, naturhistorie og geografi blev

medtaget som selvstændige fag, og regning blev i
latinskolerne udvidet med geometri.

Men også måden, der blev undervist på ændredes.

Skolerne anskaffede samlinger af udstoppede dyr
og kasser ffldt med litograferede tavler til ophæng-

ning. Metoden fik eget navn: "anskuelsesundervis-
ning" og var pædagogisk pop i ordets allermest

positive forstand. Også i det nye medie - stereo-

skopbilledet - lå et oplagt potentiale. Mens den

udstoppede markmus let cirkulerede fra pult til pult,

var problemet et andet, nhr dagens pensum var

tangloppen eller flodhesten. I geografitimen kunne

læreren lade sin beskrivelse af fremmede lande

ledsage af billeder "aftaget efter naturen". Og når

rumlige figurer blev visualiseret tredimensionalt,

øgedes forståelsen i faget geometri osv.

Uanset stereoskopbilledets pædagogiske fortrin er

dets udbredelse i Tyskland og Norden noget mere

tilfældig end andre steder. Måske skyldes det, at de

fortrinsvis tysk-producerede anskueli ghedsbi I leder

tidligt - de første blev fremstillet i 1835 - var indar-

bejdet i Nordeuropa og dermed blokerede for andre

metoder. Eller var det måske den mere konservative

skolemesters forbehold mod at invitere en alt for
underholdende konkurrent indenfor. Det er i hvert

fald i det mere fordomsfrie USA, mediet for alvor

slår igennem i undervisningen. "World Visualized

for the Classroom", "Mathematical Series" og

"Hurst's Stereoscopic Studies of Natural History"

var serier hundredtusindvis af elever kom til at

kende. Enkelte serier blev stadig fremstillet og solgt

endnu i 1950'erne, men da rakte brugen af stereo-

skopbilleder med pædagogisk sigte også over et

spand på ethundrede år.
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Hurst Stereoscopic Series of Natural History, For Schools and Parlor Entertaiment- Rødhalset lappedykl<er, unghan,

hun, voksen han. USA- 1870.

Tangloppe 30 gangeforstørret. Bagpå har ejeren sat sit stempel: Kdnigtiche Realschule zu Sonderburg. Tyskland

1912.
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Magasinkameraet forsynes i mørkekammeret med

6 eller 12 stk. tørglasplader, oftest i formatst 9xl2
cm. Pladeskift sker ved hjælp af en ann, hvorefter

den eksponerede pladekasseffe falder ned i bunden.

Mange forskelli ge kameratyper produceredes rundt

omkring i Europa, bl.a. af et firma i Milano, Murer

& Dubroni, der i 1890'erne fremstillede et fald-

pladekamera Express Newness, som danner skole.

Da der endnu ikke findes repatatører til disse og

andre kameraer i Sverige, kontakter importfirmaet

Hasselblad Handelshus et mekanisk værksted,

Dahlgren, for at få sine importerede kameraer

serviceret. Firmaet Dahlgren bliver i 1890 overtaget

af Hugo Svensson & Co, som fra I 894 begynder at

fremstill e tørpladekameraer næsten identiske med

Murer & Dubronis.

Adskillige tilsvarende tyske, franske og engelske

magasinkameraer sendes på markedet uden egent-

lige patentangivelser. Hugo Svenssons "Svenska

Express" markedsføres af Hasselblad Handelshus

frem til år 1900 helt som deres eget produkt, hvor-

efter Hugo Svensson danner sit eget handelshus.

Kameraet figurerer i deres katalog frem til 1930 og

endnu længere i deres tidsskrift "Kamerabilden".
Der fremstilles gennem årene mange varianter af
"Svenska Express" under navne som: Svea, Freja

og Nora.

Jeg har analyseret omkrin g 25 af de magasinkame-

raer, som findes i Swedish Camera Collections

samling, og konstateret at de alle er varianter på en

eller anden måde. I Hugo Svenssons kataloger og

beskrivelser angives 15 varianter af Svenska Ex-

press:

Ekspress-kameraet
- hvor svensk er det?

AAUfuielm

Da tørpladerne kom på markedet i 1870'erne opstod der hurtigt et behov for

serieopiagelser. Allerede 10. juti 1869 fik Watter Cooks engelsk patent på et faldplade-

eller magasinkamera, denne type apparater er på markedet helt frem til 1930'erne i
Sverige.

F. W. Hasselblad & C:o
GOTEBORG

Sven Scholander G. & H. Hasselblad'
sTocKHoLM GoTEBORG /r.yrl

OBS.! (Jpttseentleoric'hantle nqhel! OBS..l

Svenska Handkametrott
af egen tillverkning.

Hendkamera 'SVEA, for l:J plÅtdr l2xl6'h, Zaiss'

nnRstig6ot Sor. Ill a,3, ofstllndsinsiålloiog, mornenl-

alutere rcglorbar fijr oliko hastiShoter, 2 eilkare, olegurt
utstyrd ttrod iifverkllcleol sf svsrt Sottkinn och svår' 

- --
tado bøl^g . .. ... Kt' 2251 -

Handkamera TSVEAT lttr l2 plAtar 9X12, Wrsys on-

gelske dubbolplaont; l. 6. e{tsorn filregleodo I !50: -
Handkamepa 'SVEA' fdr l? plÅter 9X12, Frrnsk

mpitloplanat trf Udsts kvalit€t; f. b idontickt med f{tro-

gtten,lo, l""t med chagrin'dfvorklildsel ..........-...... ' 100: -
Hendkamerl 'SVENSKA EXPRESS' fiir tj PlÅtnr

9X 12, I edkaro, cootrnlLlåod[re, svert cbngriu tifver'

klådset........... ' 35:-

Handkemero. ,SVENSKA EXPRESS' ldr 6 plÅhr
9X12, rcglerbnr liir olika tfstllrrl; f ii. likn ftireg[ondo ' 40: -

Handkamere 'SVENSKA EXPRESS' fitr 12 plltar
{}Xl2, r sitkaro, contrtrlbliao(lnre, utstyr8ol rom forog r 45: -

Hsndkamsr& 'SVENSKA EXPRESS, f6r l? plåtar.

0y12, reglorbar fiir olikn rfstrlnd; f d likn fdreg' ' ; 50: -
Hnndkamera 'SvENSKA EXPRESS' fiir 12 plator

9X12, reglerbar f<jr olika nfstlo'l snmt reglorbtr ha-

stighet I momentclutarod; f. ii likn rlcd ldrcgÅonde r 55: -
:\ alh ofvanstrleudo ,Svenska Express' kan ekydd

fiir etjkarno nppliccrnt fbr ott pris per kanora af ... ' t 2: -

1894

thugo $veneton I Go.
llinrrrcrnfabtih O cOrEaoRG

HA]IDKAMEROR.
'I

I. SVENSKA EXPRESSKAM€RAN.

1902
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l>i<)<>i<>l<>i<><><>i<>i<>i<>i<>i<>l<>l<>i<>i<>i<>l<>i<>l<>l<>i<>i<><tY-x^,^
s HU&0 $VENS$0N&G0. {
d
E Fotografischcs Fabriks- trnd Handelshaus $

$ Goteborg (Schweden) 
EV-X/I\ *

Fabri zieren:
Handkameras, Vergro8erungsa p par ate,

Kopierapparate, Blitzlampen, Blitz-
patronen, Photochemische Pråparate

und Hilfsmittel

l. Format
De er fremstillet til 4 formater: 8x8, 6x9,9x12
og l0xl5 cm. 9xl2 tager 12 plader, medens de

andre kun har plads til 6 plader.

Fabrikat
De fleste er mærket Hasselblad og Hugo Sven-

sson, men der findes også umærkede. Næsten

alle er nummererede, sandsynligvis nr. I (1892)

til nr. 16.000 (ca. 1930). Denne nummerering
gælder alle typer.

Som ekstraudstyr:
Vaterpas, afstandsmåler, brillants øger, specielle

lukkertider. Alle varianter har disse 4 kombina-
tioner, med forskellige katalogbetegnelser.

Et af samlingens magasinkameraer er sortmalet og

savner beklædning, tillige er der meget store for-
skelle i åbning af apparaternes bagstykke. En ste-

reomodel af Svenska Expressen gik ud af produk-
tion allerede i I 910. I I 91 8 optræder et apparat med

betegnelsen "konkurrenskamera". En model for
pak-film optræder i kataloget fra lg2&,muligvis en

prototype, idet den ikke optræder i fremstillings-
listen.

Svenska Express-kameraet blev fremstillet i over 40

år, og salgsprisen er nogenlunde ens gennem årene.

I 1890 kostede den dyreste model Skr. 50,- og i
1930 Skr. 45,- (9x12).Deter usikkert om der blev
fremstillet apparater efter 1920, men lagervarer
solgtes længe. To kameraer af Expresstypen angi-
ver for os en ukendt fremstiller under navnet:

SVENSKA KAMERAFABRIKEN. Har nogen læ-

ser kendskab til denne fabrik? Har DU et Hugo

Svensson magasinkamera? Bedes man sende mig et

par ord om: type, fabrikationsnummer m.m., hvor-
efter jeg vil tilsende dig fabrikationsåret samt appa-

ratets pris. Skriv til: Alf Ulftrielm. Haparandavågen

44,857 3l Sundsvall, Sverige. O

\v
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3.
Untcrhaltcn cin sehr um{angrcichcs Engros-Lagcr in allcn 0

*
$ Empfchten sich als Vertreter {iir Schwedcn {
A 

liir ætklesigc Febritantco dcr photogrephirchcn Branchc. 
*
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[ Ålteste und groBte Fotofabrik in Skandinavien ål
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D arusk Fotohistorisk Selskab

Som meddelt i Objektiv nr. 79 er DFS nu på Internetet.
Blot med den ændring at vi har fået egen web-adresse:

http : //h o me0.i net.tele.d k/d fs/

Som den første har formanden, Andreas Trier
Mørch meddelt at han er kommet på nettet. Det
handler om køb & salg af gamle fotografier, fotoal-
bum og fotob øger. Web-adressen er: http://wl.l33 I .

telia.com/-ul 33 I 00467

Fotohistorie

Danmarks Fotomuseum præsenteres fuldigt med kamera- og

billedsamlinger ffi .ffi ., samt udstillingskalender.
http://www.nlg.dk/museer/danfomus.html.

Lærer ved Video-skolen i Viborg, Peter Haagen har oprette en

bogliste over litteratur for renovering af fotografier og andet

fotografika.
http : /Ærome6. inet. te I e.dk/haagenl

Stereoklubben:
http : //hj em .geØnet.dk/stereoskopk I ubben

Projekt Sveriges Fotomuseum, eller Bildens Hus i Sundsvall,

finder man nærrnere beskrevet i dette nr. af Objektiv. Har

man lyst til at blive løbende underrettet, har projektet sin egen

hjemmeside.
http ://www.fotomuseet. sundsvall. se

Nerd World: Photography.
http : //www.nerdworld. com/users/dstin/nw I 6 I . htlm

Teknik

Speed Graflex
hup://www.grafl ex. org/

Leica Camera Homepage

http : //www. le ica-camera. com/

Meopta
http : //www .meopta.czl

Web pages on Exakta and Camera Collecting
http ://www. leadersrealestate. com I exakta/ internet. html

Carl Zeiss Index Page

http ://www.company 7 .coml zeissl CarlZeissHomepg.htm I

Photo/Deal.
http : //www.photodeal. de

På DFS hjemmesiden præsenteres selskabets formål og aktiviteter, ikke mindst
OBJEKTIV med omtal6 af det aktuelle nummer, samt omtale af alle særnumrene.

Dertil kommer indholdsfortegnelsen af samtlige nurnre af Objektt: l_{.q-starten.
Desuden findes adresseliste, mødekalender, ekskursioner samt LINKS til andre

WEB SIDER med fotohistorisk indhold.

Selskabet har også fået EMAIL-ADRESSE,.som dgg fr-trJ bekendtgøres senere, når

der er ved'taget procedure for varetagelse af den elektroniske postkasse.

Eventuelle henvendelser KUN vedrørende internetsiderne kan ske til webmaster Peter

Haagen på email haagen@post6.tele. dk

ALLE øvrige henvendelser skal ske til REDAKTIONEN.
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Der skete mange ting i 1960 og 7O'erne, oå kunne bl.a. opleve en af de sidste rigtige
gøglere "professor" Tribini. Hans utrolige tungefærdighed og barske humor var et af
Bakkens sikre måI.

" Mine herskaber, grevskober, klædeskaber, ægtesknber, julemænd, rullemænd,

nullermænd, sprællemænd, vandmænd, pølsemænd og gentlemen! Her hos professoren

betaler ingen entrd. Kun et par lvoner til hjælp til rengøringen. Følg strømmen til kasse

to. Gffin, gaffen, guffen - mønterne ned i shtffen!"

På billedet man ser hvordan. Fotografiet er i dag historie. Det er forfatteren Klaus

Rifbjergs provokerende optræden også. Forargelsens ryftårn som lettede "trykket" med

filmen Weekend, hvor Loffe Tarps bare bryster fik nationen til at skælve og Rifbjerg
blev optaget i Det Danske Akademi- ak ja, vi er ved at blive gamle! Illustreret Tidende

bliver ikke ældre, kun yngre og bedre. Julegaven ffis på telf: 3315 8686 fra 10-14.

Eli Ponsaing: Stcntryk, litografi i kunstens tjeneste. Format:
heftet 25x17,5 heftet. l0l sider. Forlaget Borgen. ISBN 87-
2l-00895-7. t998.

Dette har INTET med fotografi at gøre, og dog!
Det er en meget interessant bog om stentryk. Et
kunstnerisk udtryksmiddel opfundet af Aloys Se-

nefelder i 1796. Kort og godt en førtidig udtryks-
form i billeder. Eli Ponsaing, mmgeårigt medlem
af vort selskab, grafiker og i en menneskealder
underviser på Kunstakademiets Grafiske Skole -

altså en billedmager. Har man lyst til at arbejde
utraditionelt med sit fotografi er denne lærebog en

velskrevet og instruktiv forklaring på en teknik,
som man også kan have glæde af i kreativ fotogra-
fisk sammenhæng. 17- og 1800 tallets grafiske
Hogarth billeder fra Englffid, og Honord Daumier
skitser fra Frankrig var i virkeligheden fortidens
"fotografiske" gengivelser af datidens verdensbe-
givenheder. Bogen er således et redskab for hvem
der ønsker at udtrykke sig på en kreativ kunst-
nerisk måde.
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Il/ilty Ratnov har øjne for Lotte Tarps specielle

lwaliteter. Frofilmen l{eelænd. (Det Danske Film-
museum).
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SAMLER- photokina T998

DILLEN

Med Kcilner-Dom som midtpunkt har byen slået sit navnfast som stedet, hvor

photokina er blevet afviklet hvert andet år siden i,950. Foto: Klaus Rieger'
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Klaus Rieger

Det25. store photokina-affangement, som blev af-

holdt fra I 6. - 21. september i Kciln, blev et virke-
ligt tilløbsstykke. 1.544 udstillere fra 47 lande, her-

under også fra Danmark. 168.000 besøgende fra
139 lande besøgte udstillingshallerne, som er på

180.000 kvadratmeter fordelt på 5 haller.

I 1997 blev der solgt ca. 64 millioner kameraer,2,9
millioner video- og digitalkameraer. Hvert sekund

bliver der optaget2.700 billeder, heraf 40% i USA,
23% i Japan og34Yo i Europa.

25 -årsjubilæet for photokina præsenterede fotogra-

fiet fra at være "picfure taking" "picture making" til
"picture communication" - hermed ville man præ-

sentere det digiøle fotografi for det brede anratør-

publikum. Over 100 dia-, video- og multimediepræ-
sentationer kunne opleves i messehallerne, arran-
geret af.museer og kulturelle institutioner fra hele

verden. Et vanskeligt punkt var at præsentere det

digitale fotografi i storformat - optagelsen, præsen-

tation og arkivering. Fremstillingen af digitale stor-

formatbilleder blev vist fra et dia pe 7 x 240 cm,

optaget af professor Jarolav Poncat, af et cambodi-

ansk tempelanlæg. Billedet præsenteredes i forma-

tet 6l ,55 meter langt og 1,20 hrøit.Fotografiet inde-

holdt 16,7 millioner farvenuancer og blev overført
på fotopapir ved hjælp af laserlys. Som supplement

til photokinabesøget fik man også mulighed for at

opleve den 12. Internationale Photoszene Kciln

I 998.

Agfa-Historama
Fotohistorisk viste Agfa Photo-Historama " Schatz-

håuser der Photographie" - en præsentation af kle-

nodier fra det 1900 århundrede, bl.a. ffrst Friedrich

Wilhelm samling på 200 optagelser samt album, alt

af højeste kvalitet. Desuden vistes billeder fra ver-

44



Bico 100 er
Et af landets ældste importfinnaer Bico, kunne den

15. september fejrer sit 100-års jubilæum. Allerede

i januar 1898 havde firmaet sikret sig eneforhand-

ling på den belgiske fabrik Ed. Bernaert's fotogra-

fiske plader og papir, heraf navnet Belgisk Import
Compagni. Grosserer J. Bech-Brunn førte firmaet

frem til en førende position. Næste generation,

med sønnen Sven Bech-Brunn ved roret udvidedes

sortimentet med bl.a. dr. C. Schleussners rcntgen'
fotografiske materialer, som senere under navnet

ADOX producerede de første s/h tyndhindefilm

Købes:

Gammelt astronomisk udstyr af enhver att, også

defekte dele.

Nils Weitemeyer. Telf: 7566 1366.

Sælges:

"Liesegang" - 18 røde dia-magasiner, med messing-

fastholder af hvert dias. Kr. 200,-.

Ole Schelde telf: 4581 2020.

Liesegang Rajah 4x5" forstørrelsesapp. med div.
udstyr. Kr. 2000,-.
Niels-Ove Rolighed, tlf.: 9896 1541.

densudstillingen i London 1856 optaget af P.H. De-

lamottes. Fotos af Kdln 1852 af Ch. Marville, samt

gamle optagelser fra Stockholm, St. Petersborg og

København.
Auktion
Cornwall aftroldt sin traditionelle " photokina-Auk-
tion" den I 8- 19 september. 700 Leicaapparater

samt tilbehør. Herudover 1.100 klassiske samlerob-
jekter. Hos Breker's Auction-Team kom 1.470 ef'
fekter under hammeren: kameraer, objektiver, mi-
kroskoper, optisk udstyr, litteratur, laterna magica

og kinoudstyr. Søndag var der opstillet ca. 400

salgsborde i Kciln-Mtilheimer Stadthalle - her var

der mulighed for at gØre de sidste indkøb eller
byffehandler.

Bico blev grundlagt den t 5. september 1898, og blev påfa år Dan-

m ar l<s s tø r s t e I ev e r qndø r af fo t o gr afi s lee a r t i kl e r.

(1931). En stor succes blev også salget af Eumigs

smalfilmskameraer og projektorer ( 193 I ), der også

blev markedsført i Norge af Norsk Bico. Blitzan-
l*g og forstørrelsesapparaterne Opemus ( I 939)

var blandt de gode sællerter. | 1949 genoptog man

importen af Eumig apparaterne. 1968 overtog man

agenturet for Olympus kameraerne, et af firmaets

største succeser. I midten af 1970'erne overgik le-

delsen til Sven Bech-Brunns søn, Niels Bech-

Brunn, som kastede sig over levering af professio-

nelt TV udstyr, Arriflex filmkameraer og båndma-

skiner. I 1993 skiftede ltrmaet navn til: Olympus

Danmark A/S - man er på vej ind i den digitale
æra. Til lykke med jubilæet.
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Organisationer & klubber for
fotografika:

The Leica Historical Sociefy of America: Stanley E. Hodges,

761 I Dornoch Lane Dallas, TX 75248-2327, USA.

Zeiss Historica Society: Maurice Zubatkin, 300 Waxwing

Drive, Cranbury NJ-08512, USA.

Club RolleiNederland: Hans van Dorssen, Postbus 276, NL-
2170, AG Sassenheim, Holland.

l. Deutschen Minox-Club e.v: Reiner Neissen, Igelweg l5a,

52222 Stolberg, Tyskland.

The Nikon Historical Society of America: Robert Rotoloni,

PO Box 3213, Munster, Indiana 46321, USA.

Russian Camera Collectors Club of Great Britain: David

Tomlinson, 128 Henwood Green Road, Tunbridge Wells,

Kent TN2 4LN.

Russian Camera Collectors Club of ltaly: Roberto Antonini,

Strada Respoglio 8, Viterbo, Italien.

Stereo Club Francais: 45 Rue Jouffroy F'75017, Paris,

Frankrig.

Sydney Stereo Camera Collectors Club: PO Box 465' Pymple,

New South Wales 2973, Australien.

All Japan Classic Camera Club: clo Monarch Mansion

Kohrakuen Room 802, No.24-l12 Chrome Kasukga Bunkyo-

ku, Tokyo ll2, Japan.

The Half Frame Group: Mr. Fred Adock, l6 Havelock Road,

Hucclecote, Gloucester GL3 3PG.

The Historical Society for Retina Cameras: Mr' David L.

Jentz,5l3l2, Mayflower Road, Sout Bend, Indiana 46628,

USA.

The Minolta Club of Great Britain: PO Box 125, Doncester

DN4 6UU, England.

The Olympus Camera Club: PO Box 222, Southall, Middle-

sex, UB2 4SB, England.

Club Rollei: Mr. Ian Parker, Hotel De France, St. Saviours

Road, Jersey, Chanel Islands JE4 \WZ.

The Exakta Circle: 6 Maxwell Road, Southampton SO2 8EU,

England.

The Miranda Historical Society: PO Box 2001, Hammond'

Indiana 46323. USA.

Flere spionmffitter....

Poul Ruggard Porse

I fonige nummer af Objektiv omtalte jeg "flække-
de" dnskillinger, som var kendt blandt møntsamlere

under betegnelsen "spionmønter", fordi man antog,

at mønterne var fremstillet som gemmested for
hemmelige depecher under krigen i 1864.

Foranlediget af artiklen har møntsamler Villy
Sperling Gustafson velvilligt udlånt de 4 her viste

eksemplarer af slagsen. De to er dog - som det vil
ses - taget i brug som medaljon med pigens portræt,

men det kan jo være sket efter krigens afslutning!

Den tredje rummer en lille svensk sølvmønt, der

passer så stramt ned i udfræsningen, at den ikke

umiddelbart lader sig f erne. Den fierde (uåbnede)

mønt er uden indhold. For flere af de her viste

eksemplarer gælder, at delingen er meget lidt syn-

lig. Enkelte lader sig ydermere kun åbne ved hjælp

af en kniv.
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B evaring af foto g r afrka

Svend Frederiksen

Hvad skal man gørq når man som samler har erhvelet et lille stykke fotohistorie,

måske på et af selskabets anvisningssalg? Et spændende objektiv eller et historisk

kamera: kan man titlade sig at skilte det ad for at istandsætte det? Det er min egen

erfaring, at de udbudte genstande meget ofte er i en sørgelig forfatning' men det kan

måske holde prisen nede!

Når den'låde" ende afvatpinden ikke længerefarves, er overfladen ren.

Selv om et kamera er snavset og lukkeren næsten

død, kan der gemme sig utrolige muligheder, hvis
apparatet er intakt, d.v.s., at alle dele er til stede og

uden oprettelige defekter. Men så melder spørgs-

målet sig: kan man tillade sig at gwe "noget" ved

det? Jeg mener, at vi som medlemmer af selskabet

har en forpligtelse over for genstande, som kan

have historisk interesse. Og det kan være svært at

udelukke noget i den sammenh&f,5, for man ved

aldrig, hvordan man i fremtiden vil vurdere gen-

standene.

Personligt interesserer jeg mig kun for genstande,

som kan bringes i perfekt stand: de skal simpelthen

til enhver tid kunne tages ned af hylden for at blive
brugt. Og de gamle apparater kan i de fleste tilfælde
tage lige så gode billeder som de allernyeste kame-

raer, for egentlig har de sidste mange årtier jo kun

dyrket bekvemmeligheden (zoom, motor, belys-
ningsautomatik, autofokus o.s.v.). Man kan selv-

følgelig opnå perfekte apparater ved at sende dem

til et autoriseret værksted, og det er jo hvad bran-

chen har tordnet over for os altid, men så kan man

være sikker på at blive ruineret. Og hvem har lyst
til at bruge et par tusinde kroner på et apparat, som

er købt for måske 420 l<r.? Mit svar er : PRØV
SELV! - men der er nogle forudsætninger:

l. Egentlige klenodier må man IKKE røre. De skal

på museum.

2. Man skal sikre sig, at alt, hvad man giver sig i
kast med, vil føre til forbedringer: aldrig for-
ringelser. Er man i wivl om, at alt dette kan

overholdes, skal man holde fingrene væk.
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Selv hårdnalrikede urenheder kanfiernes med en træpind, uden at det skader ovedladen.

De afmonterede hemværker fra Prontor-lukkeren. De sidder fast med 2 skruer og I
fieder.
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Men hvis man er sikker på, at betingelserne kan
opffldes, og har man i øvngt mod ph at gå i gang,

kan arbejdet blive en kilde til fryd og glæde, for
hvor kan de blive flotte, de gamle apparater. Jeg vil
gennemgå nogle typiske opgaver, som dækker det,
som man normalt kommer ud for.

Rengøring
Pas på, at du ikke ridser. Størstedelen af de støv-
partikler, som findes i luften, består af kvarts! Det
er ikke godt at tvære det rundt på linseoverflader og
metaldele. Brug en blød, ren linsepensel og hold
eventuelt en støvsuger på lav styrke i nærheden
under arbejdet. Når støvet er væk, kan man gå i
gang med det vigtigste værktøj i hele processen:
vatpinde! Der skal bruges mange. Skift ud, når vat-
pinden er bare lidt snavset. Der er ingen grund til at
spare: de koster ti kroner for 300 stk. i et praktisk
magasin. Placer magasinet i den ene side af arbejds-
pladsen, og en bøtte til brugte pinde i den anden.
Fugt den ene ende af vatpinden i lidt rensevæske,
og sug det op igen med den anden ende at vatpin-
den, når du har renset et område. Brug harmløse
flygttge væsker f.eks. vinduespuds, isopropylalko-
hol og linserensevæske.

En mindre, men dog uoprettelig sknde på et objektiv.

Vinduespuds, som indeholder salmiak, er meget

effektivt til forkromede dele, men vær forsigtig på

lak, f.eks. i graverede skalaer. Selv en tilsyneladen-
de ren, forkromet overflade viser sig næsten altid at

have mistet glansen, efter at urenheder i luften
(tjære, tobaksrøg?) gennem mange år har lagt sig på

overfladen. En vatpind bliver lynhurtig ulækker!
Brug små mængder væske af hensyn til de samlin-
ger på apparatet, som ellers vil suge væsken ind på

steder, hvor den eventuelt kan skade. Rouletterede
felter er et kapitel for sig. Prøv at tmdersøge rilleme
med en lup! Der er ingen vei udenom: hver eneste
rille skal bearbejdes med en spidset træpind, f.eks.
en tandstikker. Resultatet er al umagen værd: det
hele bliver som nytl Prøv så med luppen at kigge
ned i de graverede tal på lukker og objektiv. Puha:
der skal arbejdes godt med vatpindene. Brug for en
sikkerheds skyld linserens her, så lakken i bunden
ikke tager skade. Det er et stort arbejde, som ikke er
gennemført, før tallene står helt klare. Men jeg kan
igen love, at belønningen venter: selv meget gamle
apparater bliver som nye. En overgang brugte de

fleste åbrikker en meget porøs type skumplast til
tætning. Det har i dag katastrofale følger, for
materialet er nu gået i opløsning, og mange appa-
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rater er af den grund truet med undergang. Men

også dette problem kan afhjælpes, og du kan med

rette hævde at have løst en vigtig fotohistorisk op-

gave, hver gang du redder et sådant kamera. Det er

et tålmodighedsarbejde at fierne den opløste plast

med pincet og en tændstik formet som en lille spar-

tel. Til sidst renses med vatpinde, mange vatpinde!

Plaststumperne må jo ikke havne inde i apparatet.

Men brug ikke skum igen, for så er vi lige vidt, når

der igen er gået 25 årl En god gammel metode er at

anvende en sort ulden tråd. Selvklæbende sort plast-

velour holder også godt.

Løs læderbeklædning
Alle har sikkert prøvet dette. Brug kontaktlim. Al
gammel lim skal fiernes først, ellers får du en ujævn

overflade. Man skal arbejde hurtigt og sikkert for at

få et pænt, jævnt resultat. Det er som at lægge

gulvtæppe i meget lille format, så en minitandspar-

tel er nyttig. Lav den af tynd I mm krydsfiner.

Reparationer
Det meste af, hvad man kan erhverve, har defekter.

På et tidspunkt i apparatets karriere har et eller

Smøring af lejerne i en selvudløser.

andet mekanisk svigtet, og kameraet er lagt til side,

afløst af mere modeme udstyr. Årene har selvfølge-

lig ikke giort den smule fedt og olie, som trods alt

skal til, mere velegnet til at smøre. Så med mellem
25 og 80 år på bagen er kameraet tilsyneladende

afgået ved døden. Men rolig: det ligger kun i dvale,

indtil du tager fat. I de fleste tilfælde er der nemlig
tale om bagateller:

1. Filmfremføring/lukkerspænding er defekt. Dette

er den hårdest belastede del i apparatet, så årsa-

gen er i mange tilfælde simpelthen, at skruerne

er gået løs. En sjælden gang er noget knækket,
men det behøver ikke at være alvorligt.

2. Lukkeren er død eller har svært ved at bevæge

sig. Det er de små hemværker, som trænger til
smøring. Men det kan også være det stik mod-
satte : lukkerlameller ogleller blændelameller er

blevet fedtede. Det betyder en enonn modstand,

som delene slet ikke er beregnet til. Rensning
med isopropylalkohol gør underværker.

3. Forkert timing. Der kan samtidig være ydre spor
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Kalibrering affokusringen ved hiætp af en matskive i filmpla-
net.

4.

efter papegØietænger eller lignende: der har væ-

ret en klamphugger på spil uden den rette re-

spekt for opgaven. Det behøver dog ikke at væ-

re uopretteligt!

Der mangler originale dele. Det er slemt! I
nogle tilfælde kan problemet dog løses med

dele fra andre apparater, som måtte "slagtes",

fordi alt håb var ude, f.eks efter frit fald i klip-
peterræn. Det er klart, at disse opgaver kræver

adskillelse af apparatet i et eller andet omfang.

Det er nogle gange en delikat affære, som

kræver omtanke og ansvarsfølelse. Gå kun så

langt, at du har fuld kontrol over processeo, og

brug det rigtige værktøj. Man må være indstillet

på at fremstille specialværktøj til hver eneste

opgave. Indtil nu har jeg selv fremstillet om-
kring 30 specialnøgler, næsten alle i I mm
messingplade. Hvis de laves præcist kan de

medvirke til en adskillelse, som overhovedet
ikke sætter spor (udover at apparatet kommer til
at virke selvfølgelig). Man kan alligevel ikke
sige, at det kræver avanceret udstyr at klare
disse opgaver, men en lille drejebænk er selv-
følgelig ikke af vejen.

Alle mekaniske dele skal selvfølgelig være i ind-
greb på den rigtige måde, så undervejs bør man
gffe flittige optegnelser. De kan lette arbejdet, når
det hele skal samles igen. Som bekendt samler man
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nøgler af messingplode er med til (brug aldrig
papegøjetang)

apparatet ved at gentage alt i omvendt rækkefølget.

Uklar optik/søger
Alle ved, hvordan de ydre optiske flader rengøres,

men apparater, som er mere end 25 år gamle, kan

også trænge til rensning på de indvendige flader. På

en Gauss-optik f.eks. er det typisk de to konkave

linseflader, som vender mod irisblænden, fordi de

mekaniske dele producerer lidt støv. Det kræver

igen specialv ærktøi. De er dog enkle at fremstille,

men de skal passe præcist i objektivringens kærv,

og må ikke kunne komme i nærheden af linsernes

overflade. Der er desværre ofte spor efter forsøg på

at løsne linserne med en alm. skruetrækker eller evt.

en urmagerskruetrækker. Begge dele er lige forkas-

teligt: der skal bruges specialnøglet. Gør man det,

er der intet problematisk ved at adskille et objektiv.

Spejlet er som bekendt meget sart. Desværre bærer

mange spejle prægaf hårdhændet behandling. Det

er det eneste sted, hvor jeg vil fraråde indblanding,

medmindre det er meget nødvendigt.

Smøring
Lidt skal der til - meget lidt. Hemværkernes lejer

skal have så megen olie, som der kan hænge på en

tilspidset tændstik. Jeg mener, at den bedst egnede

olie i dag er en TEFLON-olie, f.eks. af mærket

TRIFLOW. Der findes tilsvarende teflon-fedt, som

kan anvendes i snekken på et objektiv, selv om det

i nogle tilfælde virker lidt trægt.

Efterjustering
Når apparutet er rent og al mekanik virker igen, er

der brug for en kontrol af lukkertider og fokusering.

Det er muligt at vurdere de lange lukkertider ved

hjælp af en sekundviser på et godt ur. Afprøv alle

lukkertider, og vurder, om de er sandsynlige. En

meget præcis justering kræver særligt udstyr. Foku-

seringen afprøves og efterjusteres ved hjælp af en

matskive og lup, monteret direkte i filmplanet.

Kontrolldr, om der er overensstemmelse mellem

'fokus og filmplanet, afstandsskalaen på objektivet

og søgerbilledets eventuelle afstandsindstilling
(snitbillede, koblet afstandsmåler, mikroraster

o.s.v.).

o

De fint forarbeidede

at fu I dende r enov er ings ar b ei de t,

melønikken kommerfor dagens lYs.
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Boganmeldelse.

Thomos Tomosy: "Restoring the Great Collectible Cameras"

Forlaget Amherst Media, Buffalo, NY. 1998. 34,95 dollar.
rsBN 0-936262-73-7.

Svend Frederil<sen

Objektiv har tidligere bragt en anmeldelse af Tho-
mas Tomosys første bog: "Camera Maintenance

and Repair". Nu er Tomosy kommet til den fierde
bog i rækken af bøger om kameraer. Denne gang

gælder det perioden 1945-1970, og bogen indehol-
der en rigdom af konkret vejledning i at adskille
og reparere kameraer fra denne periode. Forfat-
teren øser gavmildt af sin tilsyneladende uudtøm-

melige viden og erfaring indenfor området.

Bogen er ikke for begyndere. Hvis man ikke har
prøvet at reparere et kamera før,bør man gå i gang

med et af de over fyne forskelli ge høit værdsatte

modeller fra perioden, som behandles i bogen. Til
gengæld får man kort og klar besked om hvert en-

kelt kamera, først og fremmest om emner, som er

relevante for netop den model. Ingen opgave er for
stor: hvis man kan hænge på, far man en vejled-
dng, også når det gælder udskiftning af lukkergar-
diner. Det er en operation, som ifølge Tomosy gi-
ver ret til, vel gennemført, at kalde sig ekspert.

Der er også nogle kloge ord til læseren, som bliver
mindet om den rige udvikling, det mekaniske ka-

mera gennemgik i perioden. Og vi bliver giort op-

mærksomme på vores privilegium: dette fremra-
gende isenkram er stadig tilgængeligt. Vi kan kø-

be, bruge, samle og evt. reparere på en overflod af

kameraer. Man gør det tålmodigt og ansvarsfuldt.

Hvis man er mere til de hurtige løsninger, så er

dette ikke sagen. Bogen har fire hovedafsnit om

adskillelse og reparation. Hvert afsnit indeholder

modeller med beslægtet mekanisk opbygning:

Målsøgerkameraer med centrallukker
Målsøgerkameraer med spaltelukker
Spej lreflekskameraer med spaltelukker
Spej lrefl ekskameraer med centrallukker

I et femte kapital giver Tomosy en generel vejled-
ning i metoder. Der er mest tale om genoptryk af
afsnit fra de tre tidlig ere bøger. Denne opdeling
gør bogen overskuelig på trods af en overvældende

mængde af information. Oplysningerne støttes he-

le tiden af mange fotos, men der er ikke tale om en

eksklusiv tryksag på glittet papir: det er et værktøj.

Bogen er dømt til sorte fingre og oliepletter.

Til sidst en praktisk bemærkning: hvis du bestiller
bogen direkte hos forlaget, så husk at bede om at

ffi den pr. luftpost. Jeg måtte vente 8 uger på over-

fladepost. Tidligere udkommet af samme forfatter:

Restoring Classic & Collectible Cameras, Camera

Maintenance & Repair Book I og2. O
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"Dit & Dat"
Nyt frabestyrelsen

Bestyrelsen for Dansk Fotohistorisk Selskab er blevet underrettet om, at selskabets
formand, Andreas Trier Mørch, og kasserer, Niels-Ove Rolighed, ønsker at udtræde
af bestyrelsen.

Efter mange års arbejde og indsats vil det helt naturligt være vanskeligt at finde
kvalificerede afløsere. Vi opfordrer derfor medlemmer på Sjælland og i provinsen
at opstille sig som kandidater til valg på generalforsamlingen lørdag den 17. april
1999 i Odense.

Vi kan med glæde konstatere at DFS er i stadig rivende udvikling, både med hensyn
til medlemstal og selskabets mange aktiviteter, efterhånden også i forhold til
udlandet.

Disse tiltag har krævet en særlig indsats fra de mange frivillige hjælpere, uden deres
arbejde ville vort samlingspunkt Objektiv ikke kunne realiseres. Bestyrelsen håber
på fortsat fremgang for Dansk Fotohistorisk Selskab.
Bestyrelsen.

Rettelse:
Objektiv nr. 81, s. 56. I referatet fra generalforsam-

lingen er anvisningssalgsleder Niels Resdahl Jen-

sens navn desværre IKKE kommet med. Redaktø-

ren beklager!

ly4ødereferut

Succes i Olofstrom!

Søndag den 6. september gik turen atter til Olof-
strdm, hvor det årlige loppemarked for fotografika
blev aftroldt. Der var trængsel og godt humør mel-
lem de opstillede borde, som bugnede af alverdens
fotografika. Den årlige sammenkomst er et fortræf-
feligt skandinavisk tiltag, som DFS på alle måder

takker initiativtagerne for. Næste års træf vil blive
bekendtgjort i Objektivs aprilnummer!
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Torsda g 17. september
Det første møde efter sommerferien havde samlet

over 55 veludhvilede (solbrune) medlemmer, som

i næsten 2 timer lyttede til Mogens Kruses spæn-

dende beretning bl.a. om sine mange år i Danmarks

Radio, dvs. TV. Med underfundig selvironi og

smittende fortælleglæde blev vi konfronteret med

TV-mediets første år. Mogens Kruse fik også fortalt
om sin faglige uddannelse hos reklamefotograf
Jonas. Det var i en tid, hvor man måtte betale

næsten 1.000 kroner om måneden, bare for at stå i
lære! Tak fordi Mogens havde tid og lyst til at rejse

fra Fanø til København.

Billedkovalkaden er optaget med digitalkamera af Objektivs udsendte paparazzo-fotograf
,Gunni Jørgensen.
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Lørdag26. september
Loppemarked & anvisningssalg
Høsttidens loppemarked bød på mange fine sager.

Adskillige velholdte og sjældne apparater skiftede

ejermænd. Stemningen var som altid, god og af-

slappet. Anvisningssalget begyndte, traditionen tro,
med, at Andreas Trier Mørch og Svenn Hugo sty-

rede slagets gang. Et større udvalg af Exakta- og

Exa apparater fik hammerslag til rimelige gode

priser, et par fine foto-album vakte glæde hos købe-

ren. Et enkelt daguerreo- og ferreotypi fik hammer-

slag ved kr. 220,- og 120,-. Alt i alt var priser og

kvalitet i et rimeligt forhold. Auktionsholderen var
som altid i god "slagkraftig" form suppleret af den

forlængede arm. Omsætning ca. 13.000.

,i 
i,:;i:

ATM byder Leif Germann Jensen på en stereooplevelse.

I

o
s

:
l&

Loppemarkedet er i fuld gang.

7,i

Der rodes & rodes.

""",,ffi"._"-

Udbud og hammersalg. Det var vist en gqve til museet!
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Mandag 5. oktober
Det blev en meget vellykket ekskursion til Natio-

nalmuseets bevaringsafdeling i Brede. 28 mødte

præcis til tiden uden for "Mekkas" porte. Konserva-

tor Jesper Johnsen indledte aftenen med at fortælle
tilhørerne om det store apparat, konserveringsafde-

lingen i Brede egentlig er. Vi fik en bred og oply-
sende indsigt i specielt fotobevaringsafdelingens

arbejdsmetode og målsætning. De indbudte blev
delt i to hold, hvorefter man blev ført rundt til de

forskellige afdelinger. Det store atelier blev kyndigt
beskrevet, og et enkelt objekt, et daguerreotypi fra
I 8 5 0'erne blev affotograferet. Forskellige vandska-

dede og ødelagte fotografier samt album blev fore-

vist, samtidig med at der blev forklaret hvilke pro-

blemer, disse konserveringer indebar, også af øko-

nomisk art. I mørkekammeret fik vi en instruktiv og
lærerig beskrivelse af "mørkets" problemer, når
fotografier skal forvandles til brugbare billeder.

F ot o gr af John Lee fre mv i s t e m ø r ke kam mer et

sammen med Gudrun Jacobsen.

Den c omputerstyrede fremkaldermas kine præ-

senteres af Karen Brynjolf.

Niels Resdahl, J. Gregersen og Fl. Berendt i
studiehjørnet.

Det store atelier.

Jesper Johnsen orienterer.
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Fl. Berendt cvemækker de indsamlede kemire-
cepter frø det forrige århundrede.

,.rs^rl$q

Andreas T. Mørch overrækker lidt
"fremlralder" og en stor tak!

Efter endt rundtur blev selskabet budt på en for-
friskning suppleret med en fremragende lysbilled-
serie, hvor vi blev konfronteret med effekterne "Før
& Nu", dvs. efter at konservatorerne havde gjort sit
arbejde - flot, flot! Herefter fik Flemming Berendt
ordet - først for at takke Jesper Johnsen for at det

endelig var lykkedes at afse tid til afuikling af
aftenens anangement. Herefter modtog Jesper en

samling gamle kemiopskrifter, som forhåbentlig
kan være med til at løse nogle af konservatorernes

mange "gådefulde" problemer. Sidst, men ikke
mindst overleveredes en samling kemiske fagb Øger

fra boet efter afdøde kemiingeniør Hans F. Nissen
(Agfa), formidlet af F.B og Leif Germann Jensen

(DFS). Formanden Andreas Trier Mørch takkede til
sidst for den hyggelige og spændende aften ved
overrækkelse af lidt "fremkaldervæske".

Et udsnit af de donerede kemibøger.
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Torsda g 22. oktober
I anledning af Hasselblads 50-års jubilæum havde
Rudi Hemmingsen fra Hasselblad Danmark og
Niels Resdahl Jensen delt opgaven at fortælle om
Hasselbladfirmaets historiske udvikling og dets
produkter i dag, på vej ind i det næste årtusinde.
Niels indledte med at redegøre for firmaets for-
historie og dets grundlægger Victor Hasselblad. For
at visualisere de tekniske udredninger havde Niels
medtaget et omfattende udvalg af Hasselblad-kame-
raer. Mest opmærksomhed var der omkring et ek-
semplar af fly-kameraet HK7, hvoraf der kun er
fremstillet ca. 240 stk., men også fundet af magasin
prototype P-002 vakte stor interesse. I næsten I
time fortalte Niels grundigt, med teknisk indsigt,
om Hasselblad kameraets mangfoldige muligheder,
trods det at visse radikale enkeltheder næsten ikke
havde været ændret i 50 år!

Rudi Hemmingsens bidrag til den vellykkede aften
bestod væsentligt i at præsentere den nyere genera-

tion af Hasselblad-systemet. Med en ordstrøm som
et maskingevær fik de 55 fremmødte en grundig
lektion i systemets utallige muligheder. Man fik et
levende indtryk af de store økonomiske midler, man
er tvunget til at sætte på højkant - i visse tilfælde
med et tvivlsomt afkast. Det omfangsrige udvalg af
objektiver blev ligeledes nøje beskrevet og gennem-
gået. Rudi afsluttede sit indlæg med at præsentere

Rudi Hemmingsen demonsterer en Hqssel'

blad/lØssette og Niels Resdahl med sit

HK7/kamerq.

det nyeste skud på Hasselblad-træet XPan (24x36
& 24x65 mm). Kameraet produceres i Japan, men
testes i Gdteborg, inden det bliver distribueret. Til
sidst var der mange spørgsmål fra salen, som velvil-
ligt blev besvaret af Rudi Hemmingsen og Niels.
Tak til begge foredragsholdere for en rigtig "isen-
kram-aften" aften.

60



Anvisn i n gssal gsl isten
Torsdag, den 10.12.98

Anvisningssalgseff€kterne sælges som beset, og Dansk Fotohistorisk Selskab påtager sig INTET ansvar for eventuelle fejl eller mangler
og den anførte tilsatdsbetegnelse. Køber og sælger erlægger hver 12,5,6 til D,F,S, Der afregnes KONIANI på stedet med såvel køber
som sælger. Kredit gives ikke. Undtaget er bud fra medlemmer, der ikke er til stede ved anvisringssalget. Ved hammerslagskøb vil
effekterne blive sendt pr. postopkrævning. Den, der afgiver bud for trediemand, hæfter for buddet. Medlemmer kan indsende bud pr.
telefon eller skrifrligt til anvisningssalgslederen:

Niels R. Alt6 33A, 2900 H 39 62 09 62.

Durst 66. 6x6 til 120 film. m. taske

EXA la. Meritar 2,9150. Defekt lukker.

EXA. version 6. uden optik

Tessar 2.8150. m. taske

EXA II. Biotar 2/58

EXA la, Oreston 1,8/50

EXA IIa. version 2. Domi

Kodak Retina la, Xenar 3,5/50, m. taske

I Vollenda. Radionar 6.3/105

Dofly, Cassar 2,9178, m. taske

Voistlånder Vito CL. Lanthar 2

Konica EE Matic 260, Hexanon2,8142, m. taske

Rolleiflex old standard m. taske

Contina lla 521124. Novar 3,5145, m. taske

Zeiss Ikon Nettar 5l7ll0. Novar

2,8145, m. taske, æske

Voistlånder Vitomatic I. Color 2.8/50. m. taske os æske

lånder Vito CLR. Lanthar 2,8/50, m. taske

Zeiss Ikon lkonta 52ll16. Novar 3.5175. m. taske

Areue Ia. Westar 2

Zenit-E. Helios 42/58. m. taske

Zeiss Ikon Contina lla 527124. Novar 3.5145. m. taske

Cornu Ontobloc II. Som Berthiot 3,5/50

Exakø Varex IIb. Jena 2

Contax II. Sonnar 2/50. m. taske

stereo-kamera i bakelit. m. taske

m. bliø C26 *bruesanvisning og æsker

Kodak Retinette Ib. Reomar

Kodak Retina IIIc. Xenon 2./50

Kodak Retina Ib. Xenar 2,8150

Franka Solida III. Radionar 2.918O. m. taske

Box Tenso. Goerz Frontar F=ll. m. taske

Zeiss Baby lkonta 520/18. Novar 4.5/50, m. taske

Rollei 35. Tessar 3

Rolleicord II. Triotar. m. taske

Kodak Retina Reflex [V 051, Xenon 1,9/50, m. taske

r Bessamatic Deluxe. Skonar 2

Ikonta 534/2 model C. Novar 3.5/105. m. taske

Vitessa model 3, Color Skopar 3,5/50, m. taske

IV. Xenar 3.5175. m. taske

n 3.5/15, m. stativ, holder og taske

Minox B, Complan 3,5/15, m. bliø og taske

Herbst & Preus, l3xl8 i nøddetræ, optik Heinrich Ernemann (uoriginal)

Ferrania Electa, Isconar 3,9/N, m. taske

Rolleiflex SL35, Planar 1,4150, m. % taske

Contaflex II, Tessar 2,8150, m. taske

Tessar 2,8150, m. taske



Anvisni n gssal gsl isten
Torsdag, den 1O.12.94

Anvisningssalgæffekærne sælges som beset, og Dansk Fotohistorisk Selskab påtåger sig INTET ansvar for eventuelle fejl eller rnangler

og den anførte tilstadsbetegnels€. Køber og sælger crlægger hver 12,5% til D.F.S. Der afregnes KONTANT på stedet med såvel køber

som sælger, Kredit gives ikke. Uodtåget er bud fra m€dlemmer, der ikke er til stede ved anvisningssalget. Ved hamme$lagskøb vil
effekterne blive s€ndt pr. postopkrævning. Den, der afgiver bud for trediemand, hæfter for buddet. Medlemmer kan inds€tde bud pr,

telcfon eller skriftligt til anvisningssalgslederen:

Niels R. Jensen rds A116 33 2900 H 39 62 09 62.

r. Tessar 2.8150. m. taske

Halina Al, Halina

Rolleicord IV. Xenar 3.5175, m. taske

Continene. Lucinar 2.8145

Contaflex, Tessar 2,81 50

Canon FX. Canonlens I

Robot [[. Tessar 3.513'lr,m. m. taske

nder Vito II. Color 3.5/50. m. filter os taske

Zeiss Ikon Nettar 57712. Novar 6.3/105. m. taske

Zeiss lkon lkonta C 52012. Novar 6,3/105, m. taske

Vito BL. Color Skopar 2

Kodak Retina Automatic II, Xenar 2,8145

Contina Il524124. Novar 3.5145. m. taske

015), Xenar 3,5/50, m. taske

Lubitel lffiB,4,5175

I l9). Xenar 3,5/50

Akarelle, Xenar 2,8150, m. taske

Contessa. Tessar 2.8150, m. taske

Vitomatic IIa, Color Skopar 2,8150

Stereobilleder. 5l stk

TL-E, m. 4 optik. Lysmåler defekt.

1985, mærket Agfa Gevaert

Platte, Nordisk Film 75 års jubilæum

Ditmar 9.5/l6mm filmfremviser, let defekt

Kodak-kuffert udformet som Kodacrome 64

Vito automatic I. 2.8/50. m. taske

Vitoret 2,8150, m. taske

Zeiss Nettar 515. 4

Zeiss Ikomatic F m. taske

Konica EE Matic S 2,8/40, m. taske

fier os album

Minola 16 model2 m. taske

ca. 1915

Minolta Auto Bellows III m. 2 kabler

Diamator 1500 Auto Focus

Kodak Vest Pocket m. eriffel

Læitz Elmar 3,5/5

Zeiss Contina m. 30mm

rat24x36 os 6x6 m. 2

læiø Prado m. 10 cm





MØDERÆKKEN:
2lll - 3llI - (Jylland) - 1812 - 1813 - 1714 (Odense)

Torsdag2l. januar.
No stalgisk fotografering
Grundlæggeren og forhenværende museumsleder af
Danmarks Fotomuseum i Herning Sigfred Løvstad

arbejder intenst på sit temanummer om multifoto-
grafen Reimert Kehlet. I den anledning falder vejen

forbi hovedstaden, og hvad er mere naturligt end at

komme og fonælle vore medlemmer lidt om foto-
grafering med fortidens grandiose kameraer.

Interessen for at fotografere med gamle kameraer

begyndte i midten af 1960'erne, hvor det endnu var
muligt at erhverve disse klenodier for menneske-

penge. En Voigtlånder-optik fra 1864 sat sammen

med et Leica apparat. Hvarbe'har - jo det var sande-

ligt muligt - kom selv og se! Mulighederne blev ud-

videt - hvad med at optage fotografier med det yd-

myge Kodak boks No. 0 fra 1916, og anvendelse af
nutidige filmmaterialer? Det kunne sandelig også

lade sig gøre.

Tilpasning af kameraerne til nutidens spoler var in-
gen hindring for den eksperimenterende sjæl. I tæt

samarbejde med en "mekanikus" blev de nødven-

dige spoleadaptere m.m. fremstillet - under mødet

man ser hvorledes. Sigfred Løvstad vil supplere

forevisningen med en række dias. Kom og oplev
fortidens nostalgiske kameraer udsat for den ekspe-

rimenterende fotograf. Løvstad medbringer mere

end l0 kameraer med tilpasninger.

Forevisningen vil blive fulgt op af spørgsmål og

svar. Medlemmer som selv har forsøgt sig er vel-
kommen til at vise frem. "Skrotbordet" vil som

sædvanlig være ffldt op!

Vore mødeaftener afholdes i:
Østerbro Medborgerhus,
Århusgade 103,
2100 København Ø.
Kl. l9:30.

Torsdag 18. februar.
"Oslao-rapporten" er en mærkelig spionhistorie fra
2 Verdenskrig. Historien begynder i 1939, en ano-

nym tysk videnskabsmand sender briterne to breve,

der røber Nazitysklands militære tophemmelighe-

der. Rapporten når Englffid, men ingen vil tro den.

Man hører aldrig mere til den tyske kilde. Hvem var

den mystiske brevskriver? Ole Schelde har gravet

historien frem og mødt den tyske videnskabsmands

sønner. Hør denne utroligt spændende historie med

tilhørende ca. 55 dias. Der sluttes af med "skrot".

Torsdag 18. marts.
Lederen af Rigspolitiet Kriminaltekniske Sektion

Ole Koch vil fortælle om politiets fotografiske
arbejde. Fra brug af glasplader til vor tids digitalfo-
tografering. Der vil blive demonstreret et udvalg af
teknisk udstyr. Som sædvanlig afsluttes med salg af
ttskrottt.

Velkommen!

Københavns Konrmunes Ilibl ioteker

Englandsvej 28

2300 København S.

I'alle Vittrup
Jasminvej 8

3000 I{elsingor.

I-ars Lrrndholm llyttcl
lJancvolden I 2, I'landcst

8990 l:årup.

Allan llunton
Nordfcldvc'j 2I, st.tv

2700llronsho.j.

F-rede Hansen
Philipsruher St. l0
D-60314
Frankfurt - Tyskland.

Hans Hassblad

Storgatan 5

334 33 Anderstorp
Sverige.

Generalforsamling & LandsmØde i Odense

Lørdagden 17. april 1999.
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SPALTE,LIJKKEREN
Christie's i London holdt auktion den I l. juni over en Leica M6 i specialkuffert udført af
taskefirmaet Louis Vuitton. Leica'en er med platinoverflade og indgraveret navnet Henri
Cartier-Bresson. Hammerslag kr. 280.000 (!) beløbet tilfalder en fransk humanitær organi-
sation.

13 s/h fotografier af Mekka og Medina optaget af den ægyptiske oberst og amatørfotograf
Sadeq Bey i 1880-81, er blev solgt på auktion hos Sothesbys i London. Hammerslag l5
millioner (!) danske kroner.

Krigsfotografen Robert Capas berømte Falling soldier, optaget under den spanske

borgerkrig, ikke er et falsum. Soldaten hedder Federico Borell Garcia fra byen Alcoy - det

er nu fastslået, at fotografiet er en autentisk optagelse gjort i samme sekund soldaten bliver
ramt i hovedet af en kugle.

En amerikansk samler, Allan Shrem, gik på loppemarked i New York - her købte han et
gammelt smykkeskrin for 20 dollars: indhold, en samling upublicerede 6x6 cm dias optaget

af fotografen Bert Stern af Marilyn Monroe kort før dennes tragiske død.

Tidligere landsformand for Dansk Fotografisk Forening og oldermand, medlem af DFS,
Niels Elswing, fotograf på Nationalmuseet blev for 7 år siden ridder af Dannebrog, er nu
kommet på medalje. Den 16. juni blev den fine portrætmedalje overrakt på Den kgl. Mønt-
og Medaillesamling. Sølvmedaljen har en diameter på 60 mm og vejer I l6 gram og udført
af billedhuggeren Trine Maria Høy . De 52 år som mesterfotograf på museet har betydet ca.

I 50.000 optagelser. Tillykke!

Professor Robert Meyer fra Bergens universitetet har gennem en lille menneskealder ind-
samlet ca. 8000 (andre kilder taler om 23.000) fotografier, hovedparten norske, og 4000
bøger, som nu udbydes til salg. Meyer udtaler: "Jeg synes det er vqnvidd at en privatperson
slrnl sitte på slikkulturskntt, og jeg har ikke råd til å lage et eget museum". Samlingen er

derfor udbudt til salg for den nette sum af Nkr. 20 millioner (!), som han selv siger: "Jeg
vil gjerne ha litt lønn for strevet, men jeg sælger gerne for langt under dette" . Øyvind
Storm Bjerke fra Norsk museum for fotografiÆreus fotomuseum og NMU-Fotosekretariatet
har begge stærkt anbefalet, at samlingen forbliver i Norge. Kulturdepartementet har forelø-
big afslået et køb, hvilket har fået Robert Meyer til at sige: " i alle fall fritar meg for et etisk
onsvar overfor latlturen, fo, å snakke litt høytidelig" . Robert Meyer siger også, at han aldrig
har fremsat noget pristilbud. Forhåbentligt finder man frem til en rimelig (økonomisk)
løsning på denne kulturskat.
NB: Robert Meyer har startet en privat kunstskole i Oslo, hvorefter hans samling er anbragt

samme sted.

Bestyrelsen & redaktionen ønsker en god Jul og et godt Nytår!
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