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V o i gt I cinder s v å b ens kj o I d.

På grundlag af efterladt arkivmateriale, breve, tegninger og fotografier, men iktce
mindst mekaniske og optiske instrumenter, kikkerten briller, camera lucida, hel-
metalkameraet, de smukke messingobjektiver og tidens kameramodeller er dette
temanummer blevet til, men også som en hyldest til grundlæggeren af lirmaet
Voigtlånder.



INDHOLD

ll

L4

55

74

85

9l

95

95

97

Instrument- og kamerafirmaet Voigtliinder
- dets historiske udvikling

Flemming Berendt

Fotografiets fremkomst I 839

Helmetal-kameraet
- brugsanvisning.

Voigtlåinders kameramodeller 1843 - l98l
Gunni Jørgensen

Voigtlånders obj ektiver
Niels Resdahl Jensen

Universaltilbehør
Per Ask Nielsen

Voigtlånder grafisk repro

Voigtlånder service
Sigfred Løvstad

Kamera & objektiv produktion

5000 flittige hænder

Rudolf Magnus

I 05 Kronologi

I 06 Litteratur

Computerudskrift : Niels-Ove Rolighed

Redakti onz Flemming Berendt



Instrument- & kamerafirrnaet Voigtlånder
- dets historiske udvikling

Flemming Berendt

Denne beretning om en af Tysklands førende kameraindustrier adskiller sig

væsentligt fra andre fotofirmaers udviklingsforløb. Fundamentet for Voigtlånders
242- årige historie bygger på 6n families indsats og respekt for håndværlcsmæssig
tradition og mekanisk snilde.

Jo hann C hr ist op h Vo igtl ander.
Maleri af A. Conze.

Familien Voigtlåinder kan spores helt tilbage til
15O0-tallet. Mange af dens mandlige medlemmer
videreførte fædrenes erhverv som møllere, snedkere

og tømrere. Familierne var i mange år bosiddende
i omegnen af Blankenburg i Harzen og havnebyen
Hamburg, hvor mange håndværkere etablerede

deres små værksteder og mindre industrier. Det var
i datidens håndværkstradition, at den færdiguddan-
nede svend tog på valsen til de mellemeuropæiske
storbyer. Det samme gialdt Johann Christoph
Voigtliinders (17 32- 17 97) fader kaldet " mølledok-
toren", der omsider slog sig ned iLeipng, hvor han

i 1732 giftede sig med en snedkerenke, hermed er-

hvervede han eget snedkerværksted. Den 19. no-
vember samme år fødtes den søn, der senere skulle
blive grundlæggeren af det mekaniske instrument-
firma Voigtlåinder.

Talentfuld
Allerede i sine første drengeår udviste Johann in-
teresse for ffsisk mekaniske instrumenters indret-
ning og funktion. I en bevaret engelsk avis fra1744
havde den unge Johann Christoph understreget teg-
ninger og beskrivelser vedrørende mikroskoper og
mekaniske instrumenter. Efter barndomsårene, be-
gyndte han en alsidig og grundig snedkeruddannel-

se hos faderen. 1755 drog den nybagte svend på

valsen bl.a. til Prag og Wien, hvor han yderligere
dygtiggiorde sig som instrumentmager hos en me-
kanikus ved navn Meinicke i den østrigske hoved-
stad. En medbragt kapital satte ham i stand til at

etablere eget værksted i 17 57 , hvor han speciali-
serede sig i konstruktion og forarbejdning af mate-
matiske og mekaniske instrumenter i metal. Det
skulle hurtigt vise sig, at Johann Christoph Voigt-
låinder tillige var en dygtig forretningsmand. Des-
værre var den politiske situation i det østrigske rige
i 1740'erne højspændt, hvilket endte med at den
preussiske konge Friedrich Il (1740-1786) begyndte

sin 7-års krig mod Østrig. Landets påtvungne krig
skaber naturligt nok en økonomisk højkonjunktur
bl.a. ved produktion af krigsmateriel, hvilket fik
stor indflydelse på firmaet Voigtlåinder.

Noblesse nnekanikus
For at skabe respekt og indflydelse i bank-og
industrikredse, arbejdede han intenst på den "diplo-
matiske" front - hvilket bar frugt .I 1763 erhverver
Johann Christoph Voigtlåinder et "kommerciel be-

skyttelsesdekret" som mekanikus i Wien, udstedt af
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Camera lucida blevflittigt brugt af tidens tegnekunstnere

og arkitekter.

l^tits: soh AtaLni. Camera Lucids. Instrumenlel signerct: Friedrich yoi4tl.inder/Wien Beskr: Messingfod 45x

50xl 3 mm. Teleskoparm dia 7 nn lengde 180-i00 mm. Forlengelsen gradueret i t/2 tomme

detinger. Glasprisme md s$old- Sort paphylster, trapezfotmet 55x15x25 mmloret med grøn

velour'

Med dette instrunent l(an en gensland albildes på et styk:ke tegnepapb, således at en legning

kan la,es, også af uøvede i tegnekansten Instrumenøt fqstgøres til bordet med papiret
Iiggende under prismet således at dette refleklerer et billede øf objektet ned p,å papiret.

Instrumentet er opfundet af læge ll/illian Hyde lltollaston (176G1828), London. (Hemming

Andersen Sorø Akademi).

kejserinde Maria Theresi4 en annerkendelse man dens muligheder lå i udnyttelsen af metaldrejebæn-
fik megen glæde af. Firmaet Voigtliinder begyndte ken, denne var i stand til at fremstille præcisionsin-
nu at levere nivellerings- og måleinstrumenter i for- strumenter, som var forudsætningen for at fremstil-
bindelse med bebyggelsen af de sløjfede militærba- le mere avancerede og holdbare mekaniske instru-
stioner omkring Wien. Disse leverancer førte med mentdele. I de fulgende år opfandt og konstruerede
sig, at en række europæiske universiteter, polytek- Johann Christoph Voigtliinder en hel række instru-
niske læreanstalter og lærde enkelpersoner afgav menter: en inddelingsmaskine til lige linier l:l og
bestillinger på firmaets instrumenter. Et enkelt af formindsket målestok, en cirkelinddelingsmaskine
disse, et camera lucida, befinder sig i Danmark i til gradinddeling, en gevindskæremaskine, desuden

"Hauchs Physiske Cabinetu på Sorø Akademi. videreudviklede han metalhøvlen (shapingmaski-
nen). I den mere kuriøse ende opfandt han en kob-

Instrumentmågeren berstikmaskine samt et apparat til måling af flire-
I 1770'eme var tiden løbet fra fremstilling af instru- uldtradens tyklclse, som fik rosende omtale af kej-
menter, delvis udført i træ, den begrænsede hold- ser Franz I.
barhed og akkuratesse var utilfredsstillende. Fremti-
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Det således veludrustede mekaniske værksted var
nu i stand til at levere fabriksmaskiner til de mange

møller, papirfabrikker og væverier. Firmaet fik
samtidig en betydningsfuld arbejdsmæssig begun-

stigelse fra den magtfulde østrigske statskansler

fyrst Anton Kaunitz (l7ll-1794) og fra landets

krigsminister. Krigsministeriet havde nemlig store
problemer med at finde leverandører, som kunne

fremstille trukket messin grør . Krigsministeren be-

sluttede sig derfor til at overgive disse leverancer til
instrumentmagere, heriblandt fi rmaet Vo i gtliinder.

Værkstederne
Det har ikke været muligt at stedfæste det første

værksted, men fra I 770 havde J.C. Voigtliinder bo-
lig og værksted i "Zrxn Griinen Lamm" på hjørnet

af det nuværende "Neubaugasse" og "Westbahn-
sfiasse". Fra 1777 til1788 levede og arbejdede han

i huset "Zumblauen Hecht", i dag "Zieglergasse I ",
og i 1788 var økonomien så velfunderet, at J.C.

Voigtliinder kunne erhverve sig et større hus med

tilhørende grund "Gumpendorf 50" i dag "Gumper-
fenerStrasse lll".

Sønnerne
Johann Christoph Voigtlåinder fik tre sønner i sit
ægteskab: Christian Wilhelm Voigtliinder (1768-

1 828), Johan Siegmund Voigtliinder (1770'1812)
og Johann Friedrich Voigtlåinder (1778-1858). De

fik alle deres faglige snedkeruddannelse hos fade-
ren. I 1797 døde Johann Christoph Voigtliinder og

blev begravet i Wien. Samme år fik firmaet ret til at

forhandle dets instrumenter i hele Østrig.

På valsen
Efter faderens død videreførtes firmaet af de tre
brødre i samarbejde med moderen under navnet

"Brødrene Voigtliinder". Den yngste af brødrene,

Johann Friedrich Voigtlåinder, netop udlært, begav
sig også på valsen for at dygtig gøre sig. Han arbej-

dede et halvt fu hos den kendte mekanikus Sie-

brecht i Berlin, og i to omgange hos betydningsful-
de mestre i byen Gotha. I årene 1802-1803 supple-

rede han yderligere sin uddannelse hos mekanikus

Baumann i Stuugart, hvor han traf hofoptikus og

mekanikus Johann Heinrich Tiedemann, hvis datter

han senere blev gift med. Tiedemann fornemmede

de store muligheder, der lå i fremstilling af glas til

Jesse Ramsden med sin berømte inddelingsmqskine som

Johann Friedrich Voigtldnder videreudvikler og sætter i
produktion.
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I,Iyten om teleskopkikkrten er mqnge, men i John Blalce's bog Astronomisl<e lrrIyter, som byg-

ger på Camille Flammarion's bog (Jniversets Historiefra 1877 finder man dette stik af L. Be-

nett. Hvor gadedrengen benovet gør sinførste iagttagelse gennem en linse.
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Maleriet af John Culf @. 1708-1772) og hqns assistent Johann Zoførry illustrerer et samtidigt optisk

værksted. Den menneslwlige håndsfærdigheder måtte kompenserefor de "primitive" instrumenter. Billedet
er gengivet med tilladelsefra den engelske dronning
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"Brilder Voigtlcinder i Wien" står der på kompassetfra ca.

1840. Samling: Brian Hatfield, Austrqlien.

optiske instrumenter, kikkerter og brilleglas. Han

opfordrede og stimulerede derfor Johann Friedrich
til at lære sig det optiske håndværk. En beslutning

blev truffet, og i 1805 begav Johann Fridrich Voigt-
lånder sig til England, som på dette tidspunkt var
foregangsland på området. I London opsøgte han

landets førende optikere: John Dollond (1706-

176l), og det berømte optiske værksted grundlagt
af Jesse Ramsden (1735- 1800), hvor han erhvenre-

de sig færdigheder i beregning og slibning af glas.

Den lærerige studierejse fik stor betydning for hans

fortsatte karriere - rejsens resultater kan beskrives
i fire punkter:

l. Overfladeslibning af linser sat på en roterende

halvkugle (i Tyskland var dette endnu ukendt,
sognepræsten i Rathenow lod linserne slibe og
polere enkelwi s. Denne uhensi gtsmæ ssi ge meto -
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Guldbelagt kilckert i brunt læderetuifra 19j6. Samling: Brian Hatfield,
Australien.

3.

de blev af de større brillefabrikker i Tyskland
anvendt indtil midten af 1840'erne).

Slibning af periskopiske brilleglas i henhold til
William Wollastons (1766-182S) opfindelse fra
I 804.

Fremstilling af "Ringglas", enkeltbrillen, eller
monoklen.

4. Konstruktion af forskellige måleinstrumenter bl.
a. til fremstilling af optiske- og mekaniske in-
strumenter.

Studieopholdet i England fik desværre en brat af-
slutning, idet moderen pludselig døde i I 806, hvor-
efter han vendte hjem til Østrig. Det blev nu nød-
vendigt at planlægge fremtiden nøjere! I samråd
med en af Wiens kendte sagførere frigjorde han sig
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Vornehmsto
Ncuhelt lg04

fra de forretningsmæssige anliggender med sine

brødre. Hensigten var først og fremmest at koncen-

trere sig om at beskæftige sig som optiker. Somme-

ren 1807 blev også begivenhedsrig på andre felter,

idet han den 23. juli giftede sig med Heinrich Tie-
demanns datter Franziska Amalie Tiedemann (1780

-1861) i Stuttgart. De kommende to år ansøgte han

gang på gang om at få en etableringsbevilling. Den

24. marts 1808 gav Wiens Magistrat ham ret til at

åbne optisk værksted, under navnet "Friedrich
Voigtlåinder, Optikus & Mekanikus". Forretning og

værksted etableredes midt i hovedstaden på "Rau-
hensteingasse 949", i dag "Himmelfortgasse".

Stanglorgnetter, monokler & briller
Fonefiringens omsætning steg hurtigt, ikke mindst
på grund af Napoleonskrigenes afslutning og Wie-

nerkongressen i I 815, hvor kongresbyen blev gæs-

tet af statsmænd, politikere og andre øvrighedsper-

soner fra hele verden. Det var samtidig lykkedes

firmaet Voigtlåinder gennem avisomtale at gffebril-
len populær og salonfiihig. De mange statsledere og

Optishz utd tildre,' Vo.Ld'dlt4
Filiefcn in: Braunsc'
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diplomater erhvervede sig de nymodens stanglorg-

netter, monokler og briller. Succesen var så stor, at

kejser Fmr:z I. den 6. juli I 815 tildelte Johann Frie-

drich Voigtlåinder et 5-årigt privilegium, som den

eneste i Østrig, der måtte slibe og sælge brilleglas.
Han kom desuden på den udmærkede id6 at sætte to

kikkerter sammen, hvorved aksen i de to enkeltkik-
kerter ramte øjnene på 6n gang. Denne geniale

tanke blev honoreret med, at kejser Frar.z I. i 1823

affer tildelte Voigtltinder et 5-årigt privilegium med

patentreffigheder for opfindelsen af teaterkikkerten.

Østrigs mægtigste mand ffrst Frantz Metternich
(1746-1818), som vir en flittig teatergænger, be-

kræftede i 1829, at han selv ikke i Paris havde set

kikkerter af så god kvalitet. Den nu efterhanden

berømte optikers position i samfundet medførte en

stadig stigende omgang med kendte videnskabs-

mænd og personligheder, heriblandt digteren Wolf-
gang Goethe.
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Peter lllilhelm Friedrich Voigtltinder
( I S I 2- I 87 8). Helplade-daguerreotypi,

fotograf ul<endt.

Trylleskiven eller Thaumqtropen, for & bagside.

"TrylleskiYen"
Johann Friedrich Voigtlåinder var naturligvis meget
optaget af tidens større og mindre finurligheder in-
denfor den optiske genre. En af hans venner Simon
von Stamfer (1792-1864) professor ved Polyteknisk
Læreanstalt i Wien havde opfundet et stykke "op-
tisk legetøi, som blev fabrikeret hos firmaet Voigt-
lånder. Der var tale om den optiske trylleskive i
folkemunde kaldet "det levende hjul" - forløberen
for det "levende billede". Stamfers beskrivelse af
det optiske snydefænomen, med en dreng, der
springer over en anden dreng, vff enkeltbilleder

sammensat til "bevægelige" billeder, optakten til ki-
nematografiens udvikling. Det skulle snart vise sig
hvilken rolle fotografien kom til at spille for hans
firma!

P.'W.F.V.
I 1837 overgav Johann Friedrich Voigtliinder sin
virksomhed til sin eneste søn Peter Wilhelm Frie-
drich Voigtlåinder (l 812- 1878). Firmanavnet bliver
nu: "Friedrich Voigtlåinder & Co", men blev to år
senere ændret til "Friedrich Voigtlåinder & Sohn".
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Niepce og Daguerre i samtale.
19. august i,839. Fotografiets opfindelse offentliggøres i
Videnslrabernes Setskab. Arago, Daguerre og I' Niepce'

Under ledelse af den tredje Voigtliinder, Peter Wil-
helm Friedrich Voigtlånder, oprettedes et "Optisk

Institut", som på en række områder skulle få stor

betydning. Efterhånden ændrede firmaet sig fra
handværksmæssig produktion til et industrielt pro-

duktionsforetagende, dets kvalitetsprodukter var

blevet kendt ud over Østrigs grænser.

En begavelse
Peter Wilhelm Friedrich Voigtlåinders store dygtig-
hed viste sig både i folkeskolen og i studieårene på

Den Polytekniske Læreanstalt - han var i alle fag et

13-tals barn. Faderen var derfor øjensynlig så til-
freds med sønnens indsats, at han i 1830 sendte den

18-arige på en l-arig studierejse til Tyskland, Eng-

land og Frankrig. Efter hjemkomsten udviste han så

stor dygtighed og økonomisk sans, at P.W.F. Voigt-
låinder allerede som 25-åEig fik betroet den daglige

ledelse, hvorefter faderen trak sig tilbage for at

nyde sit otium.

Fotografiets fremkomst
I årene fra ca. 1822 frem til 1839 blev der bl.a. i
Tyskland, England og Frankrig giort ihærdige for-
søg på at fastholde det sete i cirmera obscura dvs.

skabe et "fotografi". Forudsætningerne for et posi-

tivt resultat var løsningen af problemet mellem lys,

kemi og optik. Det sidste holdt man et vågent øje

med hos Voigtliinder. Den 5. januar 1839 offentlig-
giorde den franske dioramamaler Louis Jacques

Mandd Daguerre (1787-1851) sin opfindelse af da-

guerreotypiet og den 30. juli erhvervede Den Fran-

ske Stat alle rettigheder til processen. Statens be-

slutning gjaldt hele verden, undtaget var England

og Skotlffid, hvor Daguerre allerede havde udtaget

patent. To uger senere, den 12. august udkom:

"Praktisk Beskrivelse af Fremgangsmaaden med

Daguerreotypien". I den forbindelse "aftog" Louis
Daguerre en serie prospekter af kendte bygninger i
Paris, som han præsenterede for udvalgte europæi-

ske konge- og ffrstehuse. Blandt disse den østrigs-
ke fyrst Frantz Metternick - en progressiv fortaler
for tekniske opfindelser. Fyrsten sendte, på statens

regning, den østrigske ffsikprofessor ved universi-
tetet i Wien dr. Andreas von Ettinghausen (1796-

1878) til Paris for den 19. august at overvære foto-
grafiets offentliggørelse i Videnskabernes Selskab

under forsæde af Frangois Arago. Andreas Etting-
hausen opholdt sig et par uger i hovedstaden, hvor
han blev undervist i processens udførelse af foto-
grafrnester Louis Daguerre. Professor Ettinghausen

købte et komplet daguerreotypiudstyr hos optiker
Charles Chevalier (1804-1859). Hjemvendt til Wien
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Den østrigslre statsmandfyrst Metternickvar blandt dem, som modtog et helplade-daguerreotypi med titlen:

prospekt af Pøris "aftaget" affotografmester Louis Daguerre i 1838-39.

præsenterede han i Videnskabernes Selskab den
fantastiske opfindelse for en række videnskabs-
mænd, kaldet "Fyrstenhofrunde". Gruppens med-
lemmer bestod bl.a. af anatomiprofessor Joseph
B erre s (l 7 9 6 - | 8 4 4), amatørfoto grafen F r anz Kra-
tochwila, bibliotekar og fotoamatør Anton Martin
(1812-1882), brødrene læge Johann Nattere (1821-
1900) og naturhistorikeren Joseph Nattere (1819-
1862), men frem for alt matematikprofessor Joseph
Petnal samt optiker Peter Wilhelm Friedrich
Voigtlåinder.

Mere lys
Diskussionen omkring daguerreotypiprocessens
ulemper blev ivrigt diskuteret, og den østrigske op-
tiker G.S. Plcisl kunne fortælle, at han havde opmålt
Daguerres kamera og optiker Charles Chevaliers
linse, hvis lysstyrke var på f:14, alt for lyssvag til
optagelse af f.eks. portrætter. Konklusionen blev
derfor, at den lange belysningstid på ca. 15 minutter
i sollys måtte reduceres væsentligt. Andreas Etting-
hausen opfordrede den 32-ånge matematikprofessor
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Joseph Petnal

Joseph Max Petzval (1807-1891) til at beregne et

lysstærkt portrætobjektiv, og formidlede samtidigt
et samarbejde med optikeren Peter Wilhelm Voigt-
lånder, som skulle virkeliggøre projektet.

Joseph Petzval sagde ja til Andreas Ettinghausens

udfordring at beregne et lysstærkt objektiv, uden

dog at have nogen kendskab til egentlig objektiv-
konstruktion. Den lidt sky og kejtede Joseph Petz-

val var bestemt en ener, nogle vil nok sige en ud-
præget snegl og særling, som hele livet igennem
kunne få de mest fanøsifulde indfald. Det kan der-
for ikke undre, at han umiddelbart kom på den id6

at kontakte generaldirektøren for artilleriet i den

østrigske arm6, ærkehertug Ludwig, som beordrede

korporalerne Ldsner og Haim samt otte kanonerer

med færdighed i matematik stillet til rådighed for
Petnal som matematiske beregnere. Denne noget

usædvanlige medhjælp gav det resultat, at han i
løbet af 6 maneder fik beregnet sig frem til et lys-
stærkt portrætobjektiv, som Friedrich Voigtlåinder
lod fremstille. Portrætobjektivet på f:3,6/147 mm

var tyve gange så lysstærkt som pariseroptikeren

Charles Chevaliers landskabsobjektiv, der sad i Da-

guerres første kamera. Det skulle imidlertid hurtigt
vise sig, at Petwal og Voigtlåinder var to mænd,

som supplerede hinanden - teori og praksis gik hånd

i hånd.
Konstruktionen
Under konstruktionen af sit portrætobjektiv er det

sandsynligt at Petzval begyndte med en symmetrisk

opbygning af to adskilte identiske teleskop-elemen-
ter, men konkluderede, at de to linser i bagerste ele-

ment måtte adskilles og korrigeres individuelt for at

minimere sfærisk aberration og koma. Styrken i ba-

gerste linsegruppe valgtes med tilpas overkorrek-

tion for astigmatisme til at sikre et plant billedfelt.
Resultatet gav en udmærket opløsning i et cirkulært

område midt i billedfeltet, men en gradvis forringel-
se mod billedranden, som det ses i mange af de

klassiske portrætter, blandt andet hos den engelske

fotograf Julia Margaret Cameron. Man kan sige, at

det for så vidt var udmærket, idet ansigterne blev
fremhævet og en uønsket baggrund dæmpet.
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Tub us lromeraet frems t il let i paplcart on med træ lcas setter. ca. I I 4 0.

Portrætobjektivet
Det første forsøgseksemplar var ca. 20 gange lys-
stærkere end de hidtil kendte objektiver og kon-
struklionen var klar i maj 1840. Det blev overdraget
til aforøvning hos Anton Martin, senere bibliotekar
ved Det Fysiske Fakultet i Wien. Objektivet kunne
sammensættes således, at det var anvendeligt både
som portræt- og landskabslinse (orthoskop). De
første prøvefotograferinger blev foretaget med et
konisk pap-kamera. Objektivet havde en lysstyrke
på l:3,71147 mm, hermed kunne belysningstiden
reduceres væsentligt udendørs portrætoptagelse 3, 5

minutter, let skyet 1,5-2 minutter, men i solskin
rakte 40-45 sekunder. Objektivets lysstyrke forbed-
redes ret hurtigt og kom helt ned på l:2,3).

Helmetal-kameraet
Det næste skridt blev at fremstille et transportabelt,
daguerreotypikamera, hvor kameraets facon var
tilpasset objektivets brændvidde. Konstruktørerne

Petnals første optagelse med det sålcaldte

lcartonkamera, Wien I 84 I.

besluffede sig til at fremstille det i messing - i mod-
sætning til Daguerres og Chevaliers kamera i træ.

Helmetal-kameraet konstrueredes af valset mes-
singplade i konisk facon med objektivet anbragt i
den spidse ende samt et bundstykke isat matglas og
lup i den anden. Kameraet var monteret øverst i et
leje på et teleskop-stativ. Dette var fastgjort på en

rund bundplade med 3 indstillelige skruer. Det
usædvanlige helmetal-kamera lignede til forveks-
ling en kikkert. Kameraet har utvivlsomt været uhy-
re besværligt at fotografere med, bl.a. handteringen
af de små runde forsølvede daguerreotypiplader
med en diameter på 9,5 cm må have voldt proble-
mer. Den l. august 1841 offentliggiorde firmaet en
brugervejledning, som her, oversat for første gang

til dansk, giver et klart billede af vanskelighederne.
Oversættelsen er."tillempet" nutidig sprogbrug. I
1846 skrev Anton Martin en lærebog: "Repertorium
der Photographie".
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Jry
zum Gebrauche deg neuen

Daguomootyp - Apparetes zum Portraltlren,
ncd Dcr lrrc{nur, D3.

tt crrn Protcsrcr. PeCrvlle
rur3cf rihrt von

Votgtldndæ und,Sol*

Ved brug af instnrmentet bliver en skive som er forsynet med tre justerskruer, stillet på et bord, stativet består

af to teleskoprør skruet i samme skive, camera obscura lægges i den dobbelte gaffel, på stativet, det er således

at den fremspringende kantede fatning ligger på siden af den lille gaffel, for at kameraet hver gang skal være

i den samme stilling.

Efter at den person, som skal portrætteres, er anbragt i en passende stilling foran kameraet, bliver det ved

hjælp af de tre justerskruer stillet i horisontal position. Det er væsentligt, for at undgå forvrængninger af
ansigtstækkene, at stille pladen i en med hovedet parallel retning. Hvad angår afstanden til kameraet, så er

den vilkårlig, da det herved kun er billedets størrelse, der ændres, dog er det ikke tilrådeligt at gå nærmere

end fie fod, da der ellers ligeledes opftæder forvrængning. Ved forskydning af teleskoprøret, som tillader alle

bevægelser, såvel op, ned og til siden, bliver billedet nu anbragt i midten af matglaspladen eller bedre lidt
højere, og teleskoprørerne fikseres i denne stilling ved hjælp af en klemmeskrue. Den nøjaglige indstilling
af billedet på matglaspladen bliver let gennemført ved hjælp af de på objektiverne anbragte drev. For bedre

iagttagelse tjener den forskydelige lup på den lille konus, hvilket man helt kan lade ude af betragtning, hvis
man foretrækker at iagttage med det blotte øje.

På apparatet befinder der sig to fatninger med dæksel, begge tjener til pladernes optagelse, der er to for at

kunne optage to billeder hurtig efter hinanden. Hver af disse fatninger er igen forsynet med en mindre
skruering i hvilken pladen passer og ved hjælp af samme bliver presset til den store fatning. Dækslet tjener
til at hindre lyset. Efter at den behørige opstilling af instrumentet og den nøjagtige indstilling af billedet på

matglaspladen har fundet sted, bliver objektiveme lukket ved hjælp af et dæksel, kameraet løftes omhyggeligt
fra gaflen og bringes til et mørkt sted. Den med matglaspladen forsynede konus skruet af, og fatningen med

den i forvejen behørigt præparerede plade skruet fast, kameraet bliver igen med behørig omhyggelighed lagt
på" dækslet fiernet fra objektiverne, og pladen således udsat for lysets påvirkning.Før man {erner dækslet,

er det nødvendigt, at gøre den siddende person opmærksom på, at operationen nu begynder, da stillingen, i
hvilken kroppen befinder sig under hele operationen, skal holdes uforandret, i særdeleshed gælder dette
øjnene, som naturen fordrer det, på øjeblikke kan lukkes, blikket holdes derfor hele tiden mod det samme
punkt.

Hvor længe pladen bliver udsat for lyset, bliver overladt til den experimenterendes bedømmelse, da dette
afrrænger af lysets intensitet, ved nuværende årstid, altså om vinteren, er med formørket himmel 3 ll2 minut
tilstrækkeligt. Den penion, der skal portrætteres, skal sidde i det fri. På en solskinsdag, men i skyggen, er I
1/2til2 minutter nok, og i direkte sollys er 40-50 sekunder tilstrækkeligt. Sidstnævnte bliver imidlertid aldrig
anvendt på grund af de uundgåelige stærke slagskygger.

Hvad præparering af pladerne angår, som den vigtigste del af operationen, så er det ikke stedet her at gå ind
i nærmere detaljer, da fremgangsmåden i al almindelighed er angivet af Daguerre, til hvem vi henviser de

personer, som endnu er helt ukyndige i den sag; da der imidlertid ved fremstilling af de af os fremlagte
portrætter som prøve, resulterede i nogle afoigelser og forenklinger, så anfører vi hele proceduren i korthed.
Ulempen, at pladen under rensning sædvanligvis blev lagt på papir og skal holdes nede med fingrene, følgelig
bliver alle papirets urenheder og fibre hele tiden anbragt på pladen, foranledigede os til, at fastgøre den
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således, at samme er fri for enhver berøring på kanten, hvorved betingelsen at holde denne lige så ren som

på pladens midte bedre kan opfrldes. Til dette øjemed tjener træbægeret som leveres med på vore

fuldstændige apparater. Den øverste smalle kant bliver opvarmet noget og pladen anbringes på nogle dråber

af den medleverede beg. Pladen bliver herpå ligeledes med hånden over lampen opvarmet, indtil vannen

bliver uudholdelig for fingrene - lagt på bægerets kant, således fastgjort ved afkølingen. Rengøringen af
pladen sker nu på den allerede kendte måde med bomuld olie, pimpsten og brændt, pulveriseret knogle. Efter

en tid forsæffes med tørt knoglepulver indtil pladen er ren, hvilket man erkender, når pladen, efter den i
forvejen er pudset i destilleret vand og knoglepulver indtil pladen ensartet tager imod det destillerede vand.

Pudsningen fortsættes i nogen tid med tørt knoglepulver.

Pladen bliver nu på den allerede beskrevne måde fastgiort i fatningetr, og med samme skruet i det med
plaque-ringe forsynede firkantede bræt og joderet. Denne jodering sker ikke med fast jod, men på den
ligeledes allerede kendte måde med en jodopløsning, som bliver tilberedt ved, at man i en blanding af lige
dele spiritus og vand opløser fastjod, indtil denne opløsning antager en mørk brunrød farve. Denne opløsning
hældes nu i den runde porcelænsskål (man skal være opmærksom på, at denne står horisontalt, for at væsken

overalt er ens) hvorefter brættet med pladen bliver lagt og udsat for joddampen indtil pladen har fllet en

guldgul farve. Denne er imidlertid ikke så nøjagtigt bestemt, den går over i selv det violette, hvorved pladen

vel bliver noget mindre følsom, men til gengæld får billederne den så ønskværdige brune tone. Det er ikke
nødvendigt hver gang at tilberede jodopløsningen frisk, den kan opbevares i lang tid. Vil man jodere flere
plader efter hinanden så tjener den, apparatet medgivne, på den ene side matslebne glasrude med at dække
skålen i mellemrummene for at forhindre jodopløsningens fordampning. Den nu joderede plade bliver tillige
med fatningen skruet af brættet, lukket med dækslet, og nu enten straks anbragt i det opstillede kamera - på

den ovenfor beskrevne måde - eller det kan opbevares i flere timer.

Efter at pladen er blevet udsat for lyset i kameraet, bliver kameraet igen bragt til et mørkt sted, fatningen med
pladen igen skruet af og sknret i brættet, og nu til kviksølvet. Til deffe formål tjener de to omvendt i hinanden
stikkende små kasser, den med fire sammenklappelige fødder indrettede rist bliver opstillet, og kassen

forsynet med termometeret, over kassen passer igen den større kasse. Den lille kasses metalskål bliver ffldt
med det tilsatte kviksølv, og dette opvannes til 75 grader ved hjælp af spirituslampen, og først så bliver det
lille bræt samt pladen lagt i den øverste kasse og udsat for kviksølvdampen, indtil billedet har nået den
behørige kraft, dette bliver så taget ud skyllet på den kendte måde, hertil tjener de tre kopper og to bægre

samt de to fodstykker/underlag, i hvilke spiritus hældes i, for at opvanne væsken som er indeholdt i bægrene.

Til opbevaring af billederne medgiver vi på forlangende også karton til vore apparater. Fastgørelse af
pladerne i disse sker på følgende måde: Det på den ene side limede papir bliver fugtet på netop denne side,
pladen bliver lagt i kartonens cirkelformede udsnit, og bliver fastgiort ved opklæbning af omtalte papir på
pladen og kartonet. Til beskyttelse af bagsiden af pladen bliver så skiven af kartonpapirer lagt over samme
og hele kartonet ind i rammen med glasset og i denne ved hjælp på den ene side limede sorte papir fastgiort
på samme måde ligesom tidligere pladen på kartonet. Som støtte af hovedet, for at opnå den rolige holdning,
tjente os ringen af pap, ligeledes medgivet det fuldstændige apparat - som (pappet) i den ene side er forsynet
med udklip til hovedet som bliver støttet ved at blive stillet op mod baggrunden. Med hensyn til dette sidste
har hverken tid eller omstændigheder tilladt os at anstille mange forsøg, vi har betjent os af et sort klæde for
halvdelens vedkommende dækket med et blødt, let stof. En malet baggrund måtte være mest passende til
formålet. Det forbliver imidlertid overladt de hener aftagere af vore apparater at indrette denne genstand efter
Deres ønsker og hensigter.

Efterskrift.

Siden fremskomsten af vort nye apparat har resulteret i betydelige fremskridt for dagueneotypien. Gennem
muligheden at kunne frembringe portrætter blev i kredse af daguerreotypiens tilbedere vækket det ønske
gennem optisk middel opnået betydelig afkortning af tiden for lysets indvirkning nu også at imødekomme
ad kemisk vej ved stigende følsomhed af pladerne, og vi kan takke den kejserlige embedsmand hr.
Iftatochwila og de herrer brødrene Natterer for virkeliggørelsen af dette ønske ved deres utrættelige
forskning

Dette af disse hener opfundne og i anvendelsen bragte stof forkortet som: brom, chlor-brom, chlor-vand og
jod-chlor til optagelse af en af solen beskinnet genstand den nødvendige tid indtil et sekund, mens 4-15
sekunder vil række i skyggen Wien, den l. august 1841.
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Karl Pritschow skematiske tegning af helmetal-kameraet.
(re3e).

Produktionen
Helmetal-kameraet var færdigkonstrueret i slutnin-
gen af 1840, hvorefter Voigtlåinder hurtigt fik en
produktion i gang, og i løbet af l84l blev der frem-
stillet omkring 70 eksemplarer, som fik betegnelsen
(No. l.) og kunne købes i bl.a. Wien, London og
Berlin. Helmetal-kameraet blev anvendt i Wiens
første portrætatelier "Fiirstenhof' og Englands tid-
ligste daguerreotypist Richard Beard (1801 -1885)

"aftog" allerede i marts måned sine første portræt-
daguerreotypier med Voigtlåinders koniske metalka-
mera. Den 15. marts præsenterede professor Joseph

Berres helmetal-kameraet i Videnskabernes Selskab
i Paris under megen beundring.

Efterspørgslen var stor - således kom produktionen
op på næsten 600 stk. i løbet af l84l-42. Prisen for
et kamera var 120 østrigske gylden, hvilket svarede

til beløbet på I fuldblods ridehest! Firmaets succes

skyldtes en kombination af kameraets lwie kvalitet
samt den omstændighed, at portrætdaguelreotypiet

var en god og efterspurgt salgsvare, ikke mindst for
dets prisbillighed i forhold til f.eks. et miniaturema-
leri. I de følgende år blev der også fremstillet et fir-
kantet nøddetræskamera, med betegnelsen No. 2.

Dette apparat var til to formater og blev fremstillet
frem til 1850'erne.
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Petzvals metalkamera nr. 84 som be/inder sig på Deutschen Museum i
Milnchen.

Sjældent
Det kan godt undre at størstedelen af de hfuidfrem-
stillede apparater er gået tabt. Der findes i dag kun
4 stk. I stk. i Wien, 2 stk. på Deutches Museum i
Miinchen (nr. 84 og nr. 93, det første har tilhørt
Karl-August Steinheil, I stk. (nr. 60) befinder sig i
Kunstgewerbemuseum i Hambwg, I stk. i Bradford
Museet i England.
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Konstruktøren præsenterer to prototyper af helmetal-knmeraetfor lltilhelm F.

Voigtlander - medensfaderen Johann F. Voigtkinder ser på.
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I IgS4 lar en tegnehtrutner visualiseret helmetal-lrømeraets præsentation i 1840-

Under tegningenciteres Peter Wil:helm FriedrichVoigtlånderfor ordene: "Et godt

biltede går igennem et godt obiektiv"-
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Første og sidste prisliste på helme-
tal-kameraet (1841 & 1848).

Helmetal-kameraet blev leveret i trælrssse med stativ kassetter,

plader, j oder ings apparot o g fr emkalderappar at s amt kem i. P r is

120 g,tlden i 184|. Deutsches Museum, Milnchen.
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Komplet udstyrfor afvejning af kemien. (Deutsches
Museum, Miinchen).

,li::i: t

Den lys- og lufttættefremlcalderkasse af træ, lwori Kvik-
sølvdampe s lrabte det b illeddannede daguerreotyp i.

(Deutsches Museum, Milnc hen).

iiir.

Kopierne
Det har selvfølgelig været oplagt at fremstille et
antal kopier i reklameøjemed. I 1938, i anledning af
100-året for fotografiets fødsel, fremstillede Voigt-
låinder & Sohn ca. 25 kopier beregnet til udstillings-
brug i europæiske og nordamerikanske byer. Til fir-
maets 200-års jubilæum i 1956 blev der fremstillet
200 stk., alle istemplet nr. 84. Disse blev fordelt til
hovedforhandlere samt til museer og samlinger
rundt om i verden. I 1976 fremstillede firmaet Pho-
to Bcirse i Stuttgart en "Camera Antica serie" på
100 stk., alle nummererede. Deres grønlige farve
adskiller dem fra de øvrige kopier.

Målfakta
I 1939 foretog chefingeniør ved Voigtliinder Karl
Pritschow for Deutsches Museum en opmåling af
helmetal-kamera nr. 84 og nr. 93. De målelige afui-
gelser mellem disse to kameraer er max 0,3 mm.
Kopierne fra 1938 og 1956 fra Voigtlåinder afviger
med 2 mm og er derfor meget præcist og omhygge-
ligt lavet. Af andre afrigelser kan det påpeges, at på
de originale apparater er fokuseringstandhjulet lej-
ret på en anden måde end på kopierne. På Dan-
marks Fotomuseum i Herning er udstillet en kopi
fra 1956, denne indgik i Sigfred Løvstads samling
i r958.
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Pædagog og læge Karel Slovomil Amerling (1507-i,884) populariserede dagueteo-

typien i bredere kredse. Fra en artileel "Daguerreotypi & Tabotypi" er denne tegning

hentet. Prag 1842.

'nrj

Voigtltinderc helmetal-kamera iflittigt brug, medens ktrnstneren ser på med ængstelige

bliklæ. Th. Horsemanns. Prag 1843.

- -.rt---
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"Sekundbillede", aftaget på jodklorplade optaget
brødrene Natterer i llrien I84l .

"sekundbillede" af en folkemængde på Josefsplatz i ll/ien, aftaget af Natterer, I 841 .
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Miinchener Michaeliskirc he I I 5 3.
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D aguene o typ iop t age I s e foret a get med et ne db I æ nde t p o r t r æ t o b'
jektiv. Voigtlcinders metalkamera, Wien I 842.

I perioden 1843-S|fremstilledes også et antal korwentionelle daguerreo
typilcameraer med Petzval-objekiver I : 3,7/l 47 mm.
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Daguerreotypikamera No. 2 & udstyr - fremstillet i nøddetræ af Neues Gdrlitzer
Kamera-Werke for Voigtlånder.

tr'ig. 1"

P.W.F. Voigtlander konstruerede også en

prototype af camera obscura i 1854, som

lignede Daguerres & Chevaliers konstruk'

tion. Et trælcsmero med objektiv og tilhø-

rende lrassette tit brug for fremkaldelse af
daguerreotypiplader og kollodiumplader'

Den anden lcossette var beregnet til de lys'

følsomme plader. Fig. Avqr en mindre løs'
setteindsats.

Standardtilbehør var 2 kassetter udført

i træ og metal beregnet til glasplader.

Denne glaspladeslcærer var et uundværligt
værktøj til slræring af den enkelte plade.

Detvar en nødvendighed at glaspladenvqr
pudset og poleret - til dettefandtes en pud-
seWods med tilhørende pudsebrædt.

tr'ig. 1.

Fis. 5.
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Den tilhørende jodering og bromidkasse

var det altafgørende apparatfor præpare' f iy. II.
rW af pladen, som derefter skulle danne

en lysfølsom forbindelse med sensibilise'

ringwesken.

For at forlænge daguerreotypiets larctid
blev detforgildt ved hjælp af dette instru-
ment.

Fremkalderlcas sen var lronst rueret med ter-

mometer og plads til en spritlampefo, op'
varmning af latilrsølvdampene ved præpare-

r ing af daguerreotyp ip I ader.

I en porcelærclrassette blev daguerreotypiet
anbragt i en 45 graders vinkel, hvorefter
den b lev fyldt med sø lvnilratopløsning.

.D

ø'

C

t

Fig, 13.

Fig. 70.

tr'iy. 12.

Kop ie r ings ram me for gl asp I ade r.
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Bruddet
Desværre kom det i 1845 til uoverensstemmelse

mellem Joseph Petnral og Peter Wilhelm Friedrich
Voigtliinder, idet Petzval ikke mente sig tilsfrække-
lig honoreret for sin opfindelse, han blev tilbudt et

engangsbeløb på 2000 gylden, hvilket han fandt lat-

terligt. De var i en årrække ikke på talefod, og i
1857-58 var bruddet en realitet. Denne udvikling
blev specielt tragisk for Joseph Petzval, idet hans

ambitioner for at skabe nye objektivtyper var be-

grænset, da han ikke længere samarbejdede med

Voigtliinder, som tilsyneladende var den eneste, der

på dette tidspunkt, vil i stand til at omsætte hans

teorier til praksis. Teoretikeren Petzval stod alene.

I 1854 indledte Petnral imidlertid et samarbejde

med optikeren Carl Dietzler (?-1872) i Wien. Dietz-
ler fremstillede et stort antal portrætobjektiver, men

kunne dog ikke hindre Voigtltinder i også at frem-
stille Petzvals objektiv. Petnral havde alene et

østrigsk patent, og Voigtlåinder havde i 1849 også

oprettet en fabrik i Braunsweig, dermed var han

udenfor dennes patentrettigheder.

Succes
Helmetal-kameraet blev en virkelig succes. Efter-
spørgslen steg så dramatisk, at man oprettede agen-

turer i mange europæiske byer samt Amerika og i
1852 blev det nødvendigt for Peter Wilhelm Frie-

drich Voigtltinder at etablere endnu en fabrik. Val-
get faldt på Braunschweig. Årsagen var, at Tysk-

land handelspolitisk lå geografisk mere fordelagtigt

end Østrig, hvis handelsmæssige forbindelser var

rettet imod det underudviklede Øst- og Sydeuropa.

Tysklands beliggenhed var bedre for det købedygti-

ge Nord- og Vesteuropa, men frem for alt Norda-

merika, dertil kom Brawtschweigs placering i mid-
ten af det voksende tyske jernbanenet. En anden

årsag til at lægge fabrikken på "Liebau'sche Grund-

sttick" udenfor byporten Augusttor var, at Peter

Wilhelm Friedrich Voigtlåinder i 1845 havde giftet

sig med Nanny Sommer født Langenheim (1812-

1902), enke efter Zinke- Sommer fra Braunschweig.

Nannys to brødre havde siden 1840 været bosat i
Philadelphia som daguerreotypister, og var tillige
salgsagenter for Voigtlåinder & Sohn i Amerika.

Brødrene Langenheim indtager en betydende stil-
ling for fotografiets historie i Nordamerika, bl.a.

optog Frederick D. Langenheim i juli 1845 det før-
ste daguerreotypi af Niagara Falls.

Braunschweig
Peter Wilhelm Friedrich Voigtlåinder forblev
østrigsk statsborger, og på udstillinger i Berlin,
Paris og London blev firmaets produkter altid vist
under østrigsk flag. Produktionen af mekaniske in-
strumenter blev helt indstillet i 1850'erne. Objekti-
ver, fotografiapparater og kikkerter af enhver art var
nu firmaets eneste produkter. I 1862 blev objektiv
nr. 10.000 fremstillet, i hvilken anledning Peter

Wilhelm Friedrich Voigtlånder den 22. februar af-

holdt en festbanket for de ca. 80 ansatte.

Da Peter Wilhelm Friedrich Voigtlånder i 1852

byggede sin fabrik nummer to blev ledelsen af
wienerværkstedet overdraget til en mangeårig ven

og medarbejder. Da denne døde i 1868 besluttede

Voigtlåinder at nedlægge fabrikken i Wien. Den

østrigske offentlighed følte sig dybt bercrt over

denne beslutning. Aviserne omtalte Voigtlånders
fortjenester i rosende vendinger, således skrev

"Wiener Fremden Blatt" den 3. maj 1868:

" Intet væklær smerteligere følelser end når man ser

en industrigren blive nedlagt. En industrigren der

indtil nu, stolt og praktikobel havde nået sit høide-
punlo. En sådan rigt overbelastet gren af blomster

og frugter - den stateligste og mægtigste på den

østrigske industries vidtforgrenede træ, går tabt. Til
stor beklagelse for alle mæcener og investorer.
Peter lTilhelm Friedrich Voigtlander, vor fejrede
kuns t - indus tr i e ll e opt ike r, hv i s pr o duld e r s p opul ar i -

tet i begge himmelssfærer har bestået i I I2 år bli-
ver nu nedlagt".

Ærestitler
De næste 20 år tildeltes Voigtlåinder talrige titler,
æresbevisninger og ordner fra ind- og udenlandske

konge- og ffrstehuse. Hans produkter blev tildelt
guld- og sølvmedaljer på internationale udstillinger.
I 1864 udnævnte hertugen af Braunschweig ham til
"Kommerzienrat" (handelsråd), og 1866 tildelte den

østrigske kejser ham arvelig adelskab for hans for-
tjeneste for Det Østrigske Handels og Industrikam-
mer. Samme år modtog han Frar.z Joseph-ordenen.
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I 1867 erklærede en jury i Paris ham for Europas

førende optiker. Højdepunktet nåede han dog i
1868, da kejseren udmærkede ham med ordenen:

"Orden die Eiserne Krone III. Klasse" og ophøjede

ham i en arvelig ridderstand. Hans titel var nu:

Kommenierrrat, Peter Wilhelm Friedrich Ritter von
Voigtlåinder.

En mæcen
I 1864, efter den Slesvig-Holstenske Iftig stiftede
han den "Voigtllinder'sche Militår-Stifttung" på

3000 gylden, renterne skulle udbetales til veteraner-

ne fra den "9 Jåger-Bataillon" på livstid. 1866 til-
bød han kejseren 100.000 gylden til betaling af den

afkrævede preussiske krigsskadeserstatning, og i
1868 gav han "Maria-Valatie-Stifttung" 20.000 gyl-

den til gavn for den ungarske industri, samt 4.500
gylden til Det Fotografiske Selskab i Wien. Samme

år indstiftede han "Voigtltinder-Medaljen" som ud-

deltes til værdige af selskabet.

a.. d*...r. Sie
Ihr" F"".tr" htb.t *"J"tI

Den 4. Voigtlånder
Peter Wilhelm Friedrich Voigtlånder havde i sit
ægteskab med Nanny Langenheim, fire sønner og

to døtre. Den ældste Friedrich Wilhelm Voigtlåinder
(1846-1924) blev opdraget og uddannet til at over-
tage fabrikken, mens de øwige tre sønner søgte an-

dre erhverv. Efter endt folkeskole og gymnasium
blev F.W.V. optaget på Polyteknisk Læreanstalt.

Samtidig blev han uddannet i faderens firma som

mekanikus og optiker. Han erhvervede sig samtidig
en oplæring i almindelig købmandsskab og sendtes

på turnus til firmaets mange agenturer i Europa, før
ansættelsen som betroet medarbejder blev en reali-
tet. I 1872 fik han prokura i firmaet, og i 1876 ud-

Friedrich llilhelm Ritter von Voigtkinder
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trådte faderen af ledelsen. To år senere døde Peter

Wilhelm Friedrich Voigtlåinder 66 år gammel.

En gestalt
Friedrich Wilhelm Voigtliinder var den fødte
"håndværker", som hver eneste morgen mødte
punktligt ved arbejdstids begyndelse travlt beskæf-

tiget med at udvælge de rigtige glassorter, hvori der

blev lavet rids til snitlinier med en diamant. Hver
eneste proces i virksomhedens komplicerede ar-

bejdsgange blev rcie overvåget af "mester" selv.

Firmaet Voigtltinder AG blev på mange måder dre-
vet som et patriakalsk 6nmandsforetagende, hvor
det sociale tilhørsforhold blandt medarbejderne var
stort. Tredje og fierde generations medarbejdere be-

tragtede sig som en del af "Voigtlåinderfamilien".
Det velfunderede foretagende havde egen fabrikssy-
gekasse og pensionsordning, noget som ikke var
almindeligt på den tid. Firmaet byggede også boli-
ger til de mere betroede medarbejdere. Mange år-

tiers arbejde prægede hans indsats for at videreføre
de foregående tre generationers arbejde.

I 1871 blev han gift med Louise Buchler, datter af
en kendt medicinalfabrikant i Braunschweig. I dette

ægteskab var der 6 bøm: 4 døtre og 2 sønner. Søn-

nerne døde af difteritis som børn, og da han ikke
blandt sine nevøer kunne finde en efterfølger, ej

heller kalkulerer med at en af hans døtre kunne
bringe en svigersøn ind i familien til at overtage

fabrikken, besluttede han sig til at omdanne firmaet
til et aktieselskab, som fra 1898 kom til at hedde

Voigtlåinder & Sohn AG.

Kollodiumtiden
I løbet af 1870'erne og 80'eme udviklede fotokemi-
en sig med rivende hast. Tørglaspladen, de ortho-
kromatiske plader, film og nye mere effektive
fremkaldere blev opfundet, hvilket forenklede den

fotografiske proces betydeligt. Dertil kom i 1884

grundlæggelsen af Jena Glasværk Schott & Gen,

hvor man begyndte af smelte nye hidtil uprøvede
glassorter, hvilket gjorde det muligt at fierne mange

af de generende objektivfejl. Beregningen af nye
mindre objekttivtyper, med stor lysstyrke og kort
brændvidde tog fiut - det blev også muligt at frem-
stille mindre og mere handige kamerahuse. Den

første anastigmatlinse blev beregnet af dr. Paul Ru-

und apochromatlscbc
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dolph (1858-1935) hos Zeiss i 1891, hvorefter de

fleste andre optiske firmaer hurtigt fulgte efter.
Firmaet Voigtlånder præsenterede i 1894 sit første
anastigmatiske objektiv, Collinear konstrueret af dr.
Kåimpfer og dr. Scheffler.

Fornyelsen
Ved århundredskiftet blev det Friedrich Wilhelm
Voigtltinders opgave at forbinde tidligere frembrag-
te produkter med de nye. Dette arbejde løstes med
stor indsigt og handlekraft. Det var også hans for-
tjeneste at omgive sig med dygtige medarbejdere.
De to første direklører var dr. Kåimpfer og dr. Mie-
the (1862-1927), begge havde i mange år arbejdet
som videnskabelige medarbejdere. Dr. Miethe fra-
trådte dog allerede året efter og blev afløst af dr.
Hans Harting (1868- l95l), som var teknisk direk-
tør helt frem til 1909. I år 1900 beregnede dr. Har-
ting Voigtlåinders "Meisterobjektiv" Heliar, som si-
den har været firmaets uovertrufne portrætobjektiv
helt frem til vor tid. De førende kamerafabrikanter
begyndte at markedsføre deres produkter under
indregistrerede eller patenterede navne. Hos Voigt-
liinder valgte man navne som: "Alpin", "Bergheil",
ttAvusttm.fl.
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I 1904 blev Friedrich Wilhelm Voigtliinder ud-
nævnt til handelsråd, en af mange hædersbevisnin-
ger, som blev ham tildelt. Mange statslige museer
og samlinger kunne takke ham for betydelige dona-
tioner. Fotografien kan også takke ham for videre-
førelsen af en af de betydeligste finmekaniske og
optiske virksomheder fra det forrige fuhundrede.

Ny fremgang
Under Den første Verdenskrig fik Voigleinder store
militærordrer, som medførte yderligere produk-
tionsudvidelser. I l9l 5 erhvervede man sig et
82.800 kvadratmeter stort areal i Gliesmarode ved
Berliner Strasse, Braunschweig. I de første år var
det kun den mekaniske færdiggørelse og objektiv-
fremstillingen, som flyttede til Gliesmarode. Den
administrative forvaltning forblev i den gamle fa-
brik. Den endelige flytning blev i realiteten først
gennemført i 1955, hvor de gamle fabriksarealer
blev solgt til AEG.

Arbejdsstyrken steg under Den første Verdenskrig
fra 300 til 1.000 medarbejdere, men efter krigen, da

inflationen satte ind, reduceredes den til 600 arbej-
dere og 100 funktionærer. I efterkrigsperioden, hvor
det var svært at skaffe beskæftigelse til de ansatte,
fremstillede man alt muligt bl.a. kulspande, blot for
at holde næsen oven vande. Det havde sandsynlig-
vis ikke lykkedes under inflationen at klare sig, hvis
ikke Schering AG i Berlin havde erhvervet aktie-
majoriteten og financielt støttede det kapitalsvage
Voigtlåinder & Sohn AG. Schering AG havde siden
1903 haft en fabrik som fremstillede fotografiske
materialer i Berlin-Charlottenburg. I årene l92l-22
besluttede Schering AG at danne et større interesse-

fællesskab af tyske fotoindustrier - Voigtliinder &
Sohn AG kom til at stå i spidsen for denne sam-
menslutring. I december 1924 døde Friedrich Wil-
helm Ritter von Voigtlånder, som dog nåede at se

firmaet blive reddet fra likvidation. Man kan med
en vis ret sige, at Braunschweig skylder firmaet
Voigtlåinder at det er blevet cenfium for tysk finme-
kanik og optik. Kamerafabrikken Franke & Hei-
decke (Rolleiflex) er et fint eksempel på dette.

I årene efter lg25 omorganiseredes Voigtlåinder
firmaet til udelukkende at fremstille kameraer og

objektiver. Produktionen af alle andre produkter:

cHEIIISCnE RIBRIK AUf AKfIEN(vopr. ESCHERIN6.)
PtloTO€RAPlllSGlllAETtlLUN6 BERLIil-SPIXDLI,RSFELD

mikroskoper og optiske instrumenter blev indstillet.
Med virkning fra l. januar 1927 erhvervede Sche-
ring AG størsteparten af aktiekapitalen hvorefter
der blev underskrevet en kontrakt mellem Voigtliin-
der og Schering AG, som forpagtede kort sagt hele
foretagendet og videreførte det for egen regning,
men under det hidtidige firmanavn Voigtlåinder &
Sohn AG.

Mellemkrigstiden
Pladekameraet blev efterhånden fortrængt af rulle-
filmkameret, som både var billigere og enklere at
producere ved at rationalisere og automatisere pro-
duktionen via samlebånd. Der blev nu fremstillet i
hundredtusindvis af amatørkameraer, hvoraf to
navne er kendt den dag i dag - Bessa og Brillant.
Det første småbilledkamera blev præsenteret i 1939

og hed Vito. I 1935 indgik Voigtltinder en aftale
med det verdenskendte Gevaert-Photo, Antwerpen.
Konftakten gik ud på, at de hidtil indførte belgiske
produkter, rullefilm, kino- og røntgenfilm, samt pa-

pir af enhver art, emulsionen kom fra Scherings ,

kemiafdeling, blev fremstillet hos Voigtlåinder i
Dresden og Spindlersfeld. Der blev oprettet et sær-

ligt selskab, Voigtliinder-Gevaert GmbH i Berlin,
dette bestod helt frem til 1945. Under Den 2.Yer-
denskrig blev udviklingen af kameraer og objekti-
ver indstillet til fordel for krigsproduktion.

{olgtlånde.
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"Nederlagets" time

Ov e r s ætt e I s e o g b e ar b ei dnin g Gunni Jør ge ns e n.

Ved Den anden Verdenskrigs afslutning i 1945 le

det meste i ruiner. Fabrikken i Gliesmarode var

stort set kgn mtpbrokker, og fabrikkerne i Dresden

og Spindlerfeld var helt udslettede. Da den 9. ame-

rikanske armd kom til Braunschweig, Vff der til det

allersidste stor forvirring og rådløshed på fabrikken.

De tyske folkestormstropper, der bestod af gamle

mænd og drenge, havde udlagl panserspærringer og

havde l0 dage inden amerikanerne kom, indtaget

deres poster. På selve fabrikken og området lige

ved siden af var der indkvarteret ca- 800 slavearbej-

dere og krigsfanger. Disse blev evakueret, men i
enkelte tilfælde lod man dem blot strejfe om efter

deres løsladelse. Der blev af de tilbageværende

regulære fabriksansatte dannet en lille gruppe på ca.

50 personer, som sammen med folkestormtroppeme

skulle beskytte fabrikken. I de sidste dage inden

amerikanernes indtog var det en stor fristelse for

bevogterne af se de forbidragende flygtende tyske

soldater og flygtninge med trækvogne Sldt med

plyndringsgods og madvare.

Den sidste dag inden amerikanerne nåede Braun-

schweig, hentede forsvarerne levnedsmidler fra

slavearbejderne og krigsfangernes madlager, hvor-

efter resten blev frigivet til plyndring. Den I l. april

1945 om formiddagen begyndte amerikanerne at

beskyde Braunschweig med artilleri. Der blev på

fabrikken uddelt 70 kg. sprængstof, men i stedet for

at bortsprænge maskinerne blev en del demonteret,

læsset ph åldefærdige lastbiler og l<øt bort i
nattens mulm og mørke for at blive gemt af vejen.

Den 12. april ankom amerikanerne til fabrikken og

befalede at man overgav sig. Det blev tilladt en lille
vagtstyrke af tyskere at forblive på området for at

forhindre plyndring. Amerikanerne afgav 20 mand

til bevogtning, og i dagene derefter var man lidt i
tvivl om, hvem der bevogtede hvem mod plyndring.

Allerede efter få dage blev det hele imidlertid sat i
system, og man indrettede en lille salgsbod i port-

nerhuset, hvorfra man solgte kikkerter og opnåede

en ikke ubetydelig indtægt. I øvrigt forholdt de

amerikanske og senere de engelske soldater sig

ganske korrekt, bortset fra lejlighedvis forsøg på at

opbrække skabe for at finde kameraer.

Efter kort tid fik man tilladelse til genopbygning.

Desværre viste det sig, at et af gemmestederne, et

tidtigere mejeri, var blevet plyndret af polakker og

amerikanere, hvorved en stor del af arkivet gik tabt.

Det lykkedes dog at genfinde og tilbagelevere ca.

70.000 lukkere. Trods huller i væggene kom fa-

brikken ret hurtigt i g*g, men egentlig produktion

begyndte først i 1948.

Gang i hjulene
I forbindelse med den tyske valutareform i 1948 var

firmaet klar til en ny blomstrende periode, og i
1950 kom firmaet til at hedde: Voigtlåinder AG.

Amatørfotografernes stadig stigende behov for
småbilledkameraer til sort hvid og senere farvefoto-

grafering satte nu ind for alvor.

Voigtliinder AG., ansatte dr. A.W. Tronnier som vi-
denskabelig udviklings medarbejder. Han blev den

person der skabte de lysstærke objektiver: Ultron,
Nokton, Color-skopar m.fl ., samtidig videreudvik-
ledes den kendte succesrige Vito-kamera serie. Sy-

stemkameraerne Prominent og Bessamatic gav med

et slag amatøren alle fagfotografens muligheder.

Fabrikkens arbejdsstyrke blev stadig udvidet og

nåede i 1956 op på 2.500 medarbejdere, heraf over

60%kvinder. I 1956 kunne man fejre firmaets 200'
fus jubilæum med pomp og pragt. Det var samme år

Scheering AG besluttede sig til at sælge aktiekapi-

talen på 8 millioner DM, kapitalen havde siden

lg24 været i hænderne på Scheering AG. Årsagen

til salget vat, at selskabet som følge af krigsafslut-

ningen og delingen af Tyskland, havde mistet sine

fotografiske fabrikker i Øst-Berlin samt Dresden og

dermed lidt store økonomiske tab. Voigtlåinderfir-

maet var blevet uinteressant - man viu mere opsat

på at opbygge Scheerings kemiske og farmaceuti-

ske industri. Aktiekapitalen blev den 16. maj 1956

erhvervet af Carl Zeiss Stiftung i Heidenheim. Her-

med var Voigtlåinder blevet et datterselskab af Carl

Zeiss Stifttung.
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Højkonjunlsturen krævede stadig udvidelser, og fra
l952til 1956 steg balanceswnmen fra 18,5 millio-
ner DM til 41,9 millioner DM. Investeringerne
steg som aldrig før, ogmedarbejderstaben blev ud-
videt fra 1700 til 2500 personer. Bygning nummer
64 blev indviet, og grundarealerne var nu på

120.000 kvadratmeter, hvoraf 21.000 var bebyg-
get. I USA åbnes i 1959 Voigtlåinder Servicecor-
poration, og man konstuerer i samarbejde med Fa.

Zoomar i New York verdens første zoomobjektiv
til småbilledkameraer.

Højkonjunkturen er i 1965 aftagende, og krisen be-

gynder at kradse for de tyske kamerafabrikanter.
De japanske konkunenter vinder stadig større mar-
kedsandele. Voigtlåinder og Zeiss etablerer den l.
januar 1966 et fælles salgsselskab. Ifølge offrcielle
udtalelser skal begge åbrikker også fremover være

selvstændige producenter med Voigtltinder som

det folkelige og prisrigtige og Zeiss som det lidt
mere eksklusive.

I Tyskland havde man på det tidspunkt den aftale,
at bl.a. Voigtliinder og Zeiss udelukkende solgte
deres varer gennem fotohandelen til faste priser,

der ikke kunne afuiges, den såkaldte prisbinding.
På grund af konkurrencen udefra ophæves denne

aftale, og man begynder at levere til varehuse, i
første omgang Hertie, Karstadt, Horten og Kauf-
hof. Ligeledes ophæves også aftalen om prisbin-
ding. Fotohandelen giorde voldsomme indsigelser
og spåede den samlede fotohandel en snarlig død,
men ikke mindst konkunencen fra Japan gjorde

det tvingende nødvendigt at indføre mere moderne
markedsføring smetoder.

| 1970 bliver Voigtltinder og Zeiss Ikon fusioneret,
og størstedelen af kameraproduktionen bliver lagt
i Braunschweig med masseafskedigelser i Stuttgart
til følge, og man beslutter, at der fremover ikke
konstrueres flere kameraer i den helt lave prisklas-
se.

I april 197 | er ordretilgangen så lille, at der bliver
indført delarbejde (kurzarbeit), og i maj l97l ffres
yderligere 350 medarbejdere på fabrikken i Braun-
schweig, og omfattende strejker bryder ud. I au-

gust beslutter Zeiss lkon, at al produktion til ama-

tørfotosektoren skal stoppe, angiveligt fordi det
med de høje tyske omkostninger ikke kan betale

sig at producere i Tyskland i konkunence med de

mange japanske "billigprodukter". Kun produktio-
nen af Contarex skal fortsætte.

På samme tid indledes et samarbejde med Yashica
om at udvikle Contax RTS, der kommer på marke-
det i 1973. Kameraet fremstilles i Japan, men en

stor del af specielt de mere avancerede optikker
fremstilles hos Zeiss i Tyskland.

Det er nu meningen at fabrikken i Braunschweig
skal lukkes, men med virkning fra l. februar 1972
bliver der forhandlet en løsning på plads, der inde-
bærer, at en del jord og bygninger sælges for ca. 5

millioner DM, og der dannes et nyt selskab med

navnet "Optische Werke Voigtlåinder AG". Aktie-
kapitalen på 3 millioner DM indehaves af Carl
Zeiss, Rollei Werke og Bank ftir Gemeinwirt-
schaft. Ledelsen skal foretages af Rollei.

Det er herefter meningen, at Rollei skal lade 213 af
sin objektivproduktion foretage i Braunschweig,
og Rollei forhandler med Carl Zeiss om navneret-
tighederne til Voigtlåinder navnet for at kunne bru-
ge det som alternativt varenavn. Disse forhandlin-
ger lykkedes og i 1974 oprettes et selskab med
navnet 'Voigtlåinder Vertriebs GmbH' som Rolleis
2. salgskanal.

På grund af for lille kapacitetsudnyffelse lukkes i
1975 Optische Werke Voigtlåinder, og de resteren-
de 60 medarbejdere samt maskinparken overtages
af Rollei. Tiderne er imidlertid meget vanskelige
for Rollei, der igennem flere år har haft store tab,

hvorefter firmaet går konkurs i 1981 . Plusfoto
overtager den enonne lagerbestand af kameraer
samt rettighederne til Voigtlåinder navnet. Det al-
lersidste kapitel om Voigtlåinder i Braunschweig
skrives i 1994, da Voigtliinder-Reparatur-Service
lukkes og flyttes til Plusfoto i Frankfurt.

Som tankeeksperiment kunne Voigtlåinders skæb-

ne måske være blevet en anden, hvis fusionen
Zeiss/Voigtlåinder var blevet gennemført 15 år tid-
ligere end tilfældet var. Hvis Zeiss desuden i høje-
re grad havde anerkendt den udprægede kreativitet,
der var et af Voigtlåinders kendetegr, og hvis man
havde foretaget gennemgribende rationaliseringer
i de to koncerner, kunne både Voigtlåinders og
Zeiss' endeligt måske have været undgået.
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Voigtlånders kameramodeller 1843 - I98 I

Gunni Jørgensen

Den følgende gennemgang af de forskellige kame-

raer fra Voigtlåinder omfatter ikke alle modeller,

og slet ikke alle varianter. Det kan i nogle tilfælde
være lidt vanskeligt helt præcist at identificere
Voigtlåinderkameraer med hensyn til produktions-

fu og -model, idet man langt fra altid nummerere-

de kameraerne og ofte byggede "mellemmodeller",
det vil sige, at man, formodentlig på grund af de

forhandenværende lagres størrelse anvendte lukke-

re eller objektiver, som egentlig var tiltænkt større

(eller mindre) modeller. Desuden findes der natur-

ligvis også senere ombyggede kameraer, som f.

eks. Ultron, der er blevet ombygget til Ultron CS

og Prominent, der er ombygget til Prominent II.
De angivne produktionstal skal også tages med et

gran salt, idet de forskellige kilder kan have bety-

delige afuigelser. Kameraerne er som hovedregel

nævnt i kronologisk orden, men hvor det er hen-

sigtsmæssigt, er der afrigelser.

Hvor der i det efterfølgende er nævnt fustal, skal

det første årstal forstås som introduktionsåret, og

det var ikke altid kameraeme var til salg samme år,

og det sidste fustal som det år, hvor produktionen

ophørte. Det betyder, at der i nogle tilfælde er

solgt kameraer fra detailhandelen i op til flere år

efter det sidste årstal.

Metall-Kamera
Voigtlåinders første kamera fra 1840 rned Petztral

portræt objektivet l:3,7. Dette kamera blev formo-
dentlig fremstillet i ca. 600 eksemplarer, hvoraf
kun 4 stk. vides bevaret til i dag. Voigtlåinder pro-

ducerede selv ca. 25 stk. replikaer til udstillings-
brug i 1938 samt yderligere 200 stk. i 1956, alle

med nr. 84 indgraveret. Der er desuden af Fa. Pho-

to Borse i Stuttgan fremstillet 100 stk. i en "Came-

ra Antica serie".

Voigtlåinders produktion af militærkameraer og
andet optisk udstyr under l. & 2. Verdenskrig -
samt lysbilledfremvisere og andet special-fotogra-
fika er ikke medtaget.

De erste
Metallkamera der Welt

Trækameraer
Om Voigtlåinders produktion af trækameraer i det

18. århundrede vides desværre kun lidt, men for-
modentlig blev der produceret mindst 2 modeller i
3 størrelser fra 1843 til 1897 i maksimalt 15.000

stk. i alt.

Reisekamera A, B og stati'*karnera C
Disse "rejsekameraer" blev fremstillet i størrelser

fra l0xl5 cm til 30x40 cm og kunne efter ønske

leveres i en luksusudførelse i poleret mahogni.

Helmetql-lramerq qnno I 840.
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Heag-Gr)rlitz Kamera l(erke 1891.

Objektiv: Voigtlcinder-Anastigmat III No.6.
I:7,2/25 cm.

Salonkomera med Voigtlcinder Heliar objektiv I:4,5/480
mm, nr. 

"77.599. 
Har tilhørt fotograferne Herdis & Her-

mqn Jac obsen, Bredgade, Kø benhqvn.

Ulrendt rejsekamera (40x50 cm), udstyret med et Voigb
lcinder Euryskop IV No.7. I:6,3/65,5 cm 1891.

Model A havde dobbelt udtræk, og model B havde
tredobbelt udtræk. Stativkamera C svarer til model
A, rnen er forsynet med stativ og spaltelukker. De
blev produceret fra år 1900 til 1923 for Voigtlån-
der hos Heag i Gcirlitz.

Universal Salonkamera D, E og F
Disse imposante snedkerarbejder blev produceret
fra år 1900 til I 923 i størrelser fra 18x24 cm til
80x100 cm ligeledes hos Heag. De blev standard-
mæssigt leveret i nøddetræ eller mahogni på et so-
lidt, justerbart underbord med løvefødder og ge-

svejsninger.

Atelierlramera med Gab el s tat iv, frems til let af
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II. Reisehameras

Reisehamera ,iA"

Spezial-llodell zur Aus'
r0stunf f0r die TroPenl

I(amera
Luxus-Hodell B. I

mit 3 fachern Ausztrgg der durclt

r0ckwårtig angebrachten

Spindeltricb bequem be-

wegt wird

Quødrat is c he Kamera, luls us' m ode I
8.1., i mahogni.

El mit von au8en verstellba'erir
EEI
Ht Schlitz-Verschlu8ltEl
nl

AÅ vor tler Platte
Et1
rf,Fe liefert sowohl t{oment-

als auch Zeit-Aufnahmen

t lt beliebigler Dauer.

Rejsekamera - A, I3xl8 cm.

Quadratische Kamera - B, udført i
te aktræ fo r tr op eopt age I s er.

Stativhamera
,rCt'

0uadratische
Kamera ,,8"

Quadratische

Stativlømera - C.
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UI. Atelier-Kameras und -Stative
De dlcc Apprr.tc stct3 bcaondc[ rngdcrdgi wcrdan, erbltlcn wlr unr clnc Llctcrfrbt von einigcn Vochcn.

Universal-Salon-Apparat,,I)"
Auch Objehivteil trm beidc Achsen drehbar

Vereinfachter
Salon-

Apparat ,,F"

Nyeste modeller i mahogni eller nøddetræ med messing-

b es I a g, l<v adr at is h b u æ ge I i g v i s er s kiv e o g s ide b arc ge I s e,

kort tanddrq til skarp indstilling. 2 enkelte kassetter, den

ene tillige for dobblet-visit, 2 objektivbrædder og langt
bundudtræk. Kameraerne kan derfor tillige bruges tilfor-
størrelser.

Højst elegant og meget anvendelig. Mahogni eller nød-
detræ med rigt nikkelbeslog. Kameraets bag- ogforramme
er forslcydelig ved dobbelt tanddrev, det har dobbelt
bevægeligviserskive og bundudtræk. Bælgen hviler på en
træslangefo, ikl@ at synlre ned i midten. Enjalousikasset-
te med indlæg, en ekstraviserskiveramme med 2 kassetter,

18x24 cm., den ene til dobbel-kabinet, den anden til
dobbel-visit.

Grofler Salon-Apparat

Elegant sortpoleret stativ med 3 søjler og dobbelt
drev, øverste stativplade vertikol bevægelig ved
drev - i stativet er indbygget musikværk! (50x60
cm, med stativ lcr. 675,).
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Rejsekamera I3xl8 cm med konisk bælg.

Landskabsobjektiv IX No.2, med revolver'
blænde ca. i,890.

Stereo Alpin 10x15 - 1914.

2 Collinear III 6,3/105 mm.

Heliar Kamera version I
Heliar Kameraet var Voigtlåinders første egenpro-

ducerede moderne kamera. Det var til plader eller
filmpacks 9xl2 cm og var sammen med Alpin de

første tværformatkameraer, hvor frontpladen var
forsynet med en tandkrans til justering af udtræk-

ket. Som navnet antyder blev det leveret med He-

liar 4,51180 objektiv, men kunne dog fås i en billi-
gere version med Collinear II 5,4/151. Heliar Ka-
mera version I blev produceret fra år 1900 til 1908.

Alpin Kamera version I
Alpin Kameraet var et fint kvalitetskamera og

supplement til Heliar Kameraet til en lavere pris,

og var derfor udrustet med enklere objektiver (op

til 8 forskellige) og centrallukker. Version I blev
produceret fra 1900 til 1907.

Metall Klappkamera
Metall Klappkamera var i formaterne 9xl2 cm og

l3xl8 cm og var med spaltelukker, men havde

ikke som førnævnte udtræk, hvor bælgen blev ført
på et bundbrædt, men havde "fast" udtræk, hvor
der var en udklappelig støtte i hvert hjørne af
objektivholderen. Objektiverne var Dynar, Colli-
near eller Heliar. Der var også 2 stereomodeller i
formaterne 6x13 cm og 9xl8 cm. Som det på den

tid var almindeligt, kunne der også leveres trope-

modeller. Metall Klappkamera blev produceret fra
t902 til 1920.

Stereoskop
Voigtlåinder fik i begyndelsen af århundredet op-

bygget et godt program i stereokameraer og var

således målestok for flere af de senere producenter

af stereokameraer, bl.a. Zeiss og Rollei. Stereo-
Heliarkamera 9xl2 - 1900.

Heliar 4,5/150.

Alpin 9xl 2 - I 9 I I. Xenar 4,5/ I 35 - compur.
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New " Bijou "
Reflex Camera.

Scheren kamero 9xl2 - 1904.

Collineør III I : 6,8/50.

Spiegelrefleks 6,5x9 - 1912.

Heliar 4,5/120.

Bijou 4,5x6 - 1907.

Heliar 4,5/100.

skop var med spaltelukker og i formatet 9xl8 cm.
Objektiverne var Collinear 6,8/120 og kamerahu-
set var af tæ og letmetal. Stereoskop var i produk-
tion fra 1902 til 1914.

Stereo og Panorama Kamera
Denne vidunderlige konstruktion er ikke set, hver-
ken før eller siden. Det er et stereokamera i format
9xl4 cm, der i alt væsentligt er baseret på Heliar
Kameraet. Når man skal optage panoramabilleder,
svinges det højre objektiv op ovenover det venstre,
og der påsættes en afskærmning, således at det
øverste objektiv fungerer som søger. Stereoskop-
mellemvæggen i hovedbælgen rulles via en knap
til side. Stereo- og Panorama Kamera blev frem-
stillet fra 1902 til 1914.

Scheren Kamera
Scheren (saks) Kameraet var i formatet 9xl2cm og
kunne fiis med enten spalte- eller centrallukker
alene eller med dem begge. I en samtidig omtale af
prof. dr. G. Aarland står: " Den ejendommelige
Maade, hvorpå Bælgen, ved Hjælp af en Sakslig-
nende Indretning (patenteret) trækkes ud, overJlø-
diggør Løbebrædtet og giver Kameraet en ualmin-
delig Stabilitef'.

" Det nye Scheren Kømera vil snort vide at sknffe
sig mange Venner, da det egner sig til meget for-
slrelligt Arbejde, og da Reparationer turde være
udeluklret paa Grund af dets solide Konstruhion.
Kameraets Ydre er meget tiltalende". Kameraet var
i produktion fra 1904 til l9l I .
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Stereophotoskop
Den forbedrede version af stereoskop kom i format
4,5x10,7 cm allerede i 1904, og havde kamerahus

helt af metal, centrallukker, pladekassette og mu-
lighed for Heliar objektiver. Det blev et meget po-
pulært kamera og blev efter endnu en modernise-
ring i 1908, med mindre ændringer, i programnnet

helt til 1922.

Spiegelrefleks Kamera
Dette kamera blev produceret i 5 formater, 4,5x6
cm, 6,5x9 cm, 9xl2 cm, l2xl6,5 cm og stereo

4,5x1 0,7 cm, alle med spaltelukker og Heliar ob-
jektiv og med drejeligt bagstykke til både høj og

tværformat. Det var et kvalitetskamera fremstillet
af metal, og det var dyrt, op til 3 gange så meget

som for f.eks. Alpin, der ellers var et af de dyreste

apparater. Spiegelrefleks Kamera blev i eksport-
versionen kaldt Vida, bortset fra det mindste ka-
mera 4,5x6 cm, der i en del eksportversioner blev
kaldt Bijou (der ikke må forveksles med andre

kamerafabrikater, der også brugte navnet Brjou).
Spiegelrefleksserien blev produceret fra 1905 til
t927.

Heliar Kamera version II
I 1908 kom den moderniserede version af Heliar
Kameraet. Blandt andet er lukkeren og objektiv-
holderen væsentlig forbedret. Denne model forblev
i produktion til 1914.

Alpin Kamera version II
I 1908 kom ligeledes den moderniserede version af
Alpin Kameraet, hvor blandt andet objektivud-
valget var ændret således, at der nu kun var 4 mu-
ligheder, bl. a. Heliar og Collinear Satzanastigmat,

hvor man fik 6 forskellige brændvidder og lysstyr-
ker. Version II blev produceret fra 1908 til 1914.

Alpin Postkarten und Stereo Kamera
Dette kamera var i formatet 10x15 cm og version I
blev leveret fra 1908 til 1926, og version II fra
1926 til t928. Version I blev fremstillet med

Collinear III, Dynar eller Triple-Anastigmat i Koi-
los eller Compound lukker. På version II kunne
desuden fas Heliar objektiv. Skiftet fra postkort-
format til stereoformat skete ved at hele "objek-
tivbrættet" blev udskiftet.

Film kamera Grdsse I - 1907.

Collinear III 6,8/120.

Bergheil 6,5x9 - 1929.

Heliar 4,5/105 - compur.

OpL u. Mcchrn" Wcrkstlttc Gegl. r 756

Filiatcn: Brrl,lar llililJ& Wlf,l' tl|ldcn' Prrl+ ilo3trc, !t Prtrntu& ilil Yort

. ftbriziercn ln clgenen Wcrkstlttcn:

Photograph. Kamel"as
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Stereophotoscope.

Zweiverschluss Kamera
Zweiverschluss Kameraet var i formatet 9xl2 cm
og altid forsynet med spaltelukker, men objektiv-
brættet kunne udskiftes således, at der også kunne
påmonteres centrallukker. Læderbælgen, der altid
var rød, kunne trækkes ud til 30 cm, og der var rig-
holdige muligheder med de op til 17 forskellige
muligheder af objektiv og lukkerkombinationer.
Kameraet blev produceret fra 1908 til 1910.

Film Kamera
Film Kameraet er det første rullefilmskamera fra
Voigtlåinder og kamerahuset, der er af mahogni, er
læderbeklædt. Det kunne bruges til både rullefilm
og glasplader i formaterne 8,3x10,8cm, l0xl2,5
cm, og 8,5x14 cm i film, og 9xl2 cm, 10x12,5 cm
og 9xl4 cm plade. Objektivbestykningen var altid
Collinear III 6,8/120, men der kunne vælges
imellem Automat, Compound eller Koilos lukker.
Detblev produceret fra 1908 til 1915.

Stereophotoskop "Fixfocus" 4,5xI0,7 - I908.
2 Dynar anastigmater 5,5/55.

Stereophotoskop t t Fixfocus "
Fixfocus er et væsentligt billigere og enkelt bygget
stereokamera i samme format som Stereophoto-
skop. Som navnet siger er det uden afstandsindstil-
ling. Det kunne leveres i 3 varianter, der alle ka-
meramæssigt var ens med det samme objektiv Dy-
nar 5,5155, men med forskellige muligheder for
eksponeringsmateriale. Variant I så man kunne an-
vende filmpack eller kassetter til 12 plader. Vari-
ant II blev leveret med matskive og 6 metalkasset-
ter. Variant III så man kun kunne anvende film
pack. Det var i produktion fra 1908 til 1927 .

Flachfilmkamera Brunsviga
Brunsviga kunne anvende både rullefilm i formatet
12,7x10,2 cm og plader i formatet 9xl2 cm. Det
kunne fås med enten Dynar 6/120 eller Collinear
III 6,8/135 med enten automat eller Koilos lukker.
Det har dobbelt bælgudtræk og kunne derfor også
bestykkes med længere brændvidder. Det var i
produktion fra 1908 til 1915.

Bergheil
Bergheil var et af de bedste kvalitetskameraer og
Voigtlåinders topmodel, bygget med stor sans for
detaljerne. Det fandtes i formaterne 4,5x6 cm (kun
indtil 1929),6,5x9cm, 9xl2 cm og l0xl5 cm. Det
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276
*l Voigflånder & Sohn, Act.-Ges.

Braunscltweig:
,Bergh eil"

Neue
Metall-
Flach-

Camera
tllr

Pbn.n im Formal:

. 9x1t cm.

fandtes i 2 versioner. Version I blev produceret fra
l91l til1929 og version II fra 1929 til 1936. De to
versioner kan nemt kendes fra hinanden, ved at

version II har højde- og sideforskydning af objek-
tivet indbygget i samme over hinanden siddende

"knap", og objektivholderen er kraftigere, og af-
standsindstillingen er væsentligt forbedret. Det
fandtes med mange objektivrnuligheder: Radiar,

Collinear, Dynar, Collinear Satzanastigmat, Sko-
par (i version II) og Heliar og med Compound el-
ler Compurlukker. Alle (undtagen 4,6x6 cm) har
udskifteligt objektiv. De blev produceret med sort
og senere med grønt skind, og den meget søgte

luksusmodel har brunt skind. Der var meget ek-

straudstyr til Bergheil. Kassetter, filtre, focarlinser,
søgerlupper, blødtegnere, teleobjektiver og indsky-
delige spaltelukkere. Det var et meget populært

kamera, der på de engelsktalende markeder havde

navnet Tourist. Der blev produceret ca. 80.000 stk.

Stereflektoskop 4,5x10,7 - 19/,5. 3 Heliar 4,5/60.

Stereflektoskop
Stereflekloskop var topmodellen og blev det sidste

af Voigtliinders stereokameraer. Det var konstrue-

ret af Obermeister Reinhold Heidecke (den senere

medstifter af Franke & Heidecke (Rollei)). Det var

et kompakt kvalitetskamera i formaterne 4,5x10,7

cm og 6xl3 cm og opnåede stor popularitet- Det

blev produceret udelukkende med 3 Heliar objek-

tiver fra l9l3 til 1939. Variant I dog kun til 1929.

Avus
Avus blev produceret fra l9l4 til 1935 og kunne

fås i både høj og tværformat i størrelserne l0xl5
cm (postkortformat) og 9xl2 cm. Version I post-

Bergheil9xl2 - 1929.

Helia 4,5//,50 - compur.

Bergheil9xl2 cry.

Tele Dynar 6,3/290.
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kortformat fandtes med Avuskop 7,5, Avus Ana-
stigmat 6,8, Dynar 5,5 og Collinear Satzanastigmat
6,9 i Pronto, Ibso eller Compur lukker. Version I
9xl2 cm fandtes med Voigtar 6,3, Dynar 5,5 og
Skopar 4,5 i Pronto, Ibso eller Compur lukker.
Version II fra 1927 i 6,5x9 cm og 9xl2 cm og kun
i højformat. Objektiverne var Voigtar 6,3 eller
Skopar 4,5 i Embezet, Ibsor eller Compur lukker.
Version II kan først og fremmest genkendes på at
obj ektivforstillingsknappen er væsentligt større, og
at bælgudtrækket er mere end dobbelt så langt som
på version I. Kvaliteten og udstyret var hævet over
enhver tvivl, og der blev fremstillet ca. 100.000
stk.

Petito
Petito var et af de mere upaagtede Voigtliinderka-
meraer. Det var et meget enkelt opbygget rulle-
filmskamera i format 6x9 cm med lukkertider l/15
og l/50 sek. samt Voigtar 6,3/105 objektiv. Det
var i produktion fra 1920 til 1925.

vag 
i

Vagl var udpræget "folkekameraet". På version I
fra 1924 til 1927 kunne kun fås Voigtar 6,3/105 og
Pronto lukker. Selve kamerahuset var fremstillet af
træ og læderbeklædt, dog var frontklappen af let-
metal og objektivet kunne ikke justeres hverken
opad eller til siderne. Med version II fra 1927 kom
der flere væsentlige forbedringer bl. a. var kamera-
huset nu helt af metal, objektivet kunne forskydes
både op og ned, og objektivudbuddet blev udvidet
med Skopar. Fra 1930 var kameraerne også udrus-
tet med rammesøger. Formaterne var 6,5x9 cm og
9xl2 cm. Der blev i alt produceret ca. 90.000 stk.

Beatrix
Afløseren for Petito blev i 1925-1927 Beatrix, der
i det store og hele svarede til Petito, men med den
væsentlige forskel, at objektiverne var af en bedre
klasse med Radiar 6,81105, Dynar 5,5/105 og Heli-
ar 4,5/105.

Roll Film Kamera
Videreudviklingen af Beatrix og 2.generation af
Voigtltinders rullefilmskameraer blev Roll Film
Kamera. Obj ektivholderen blev væsentli gt forbed-
ret, og udbuddet af objektiver, lukkere og filmfor-

Avus 9xl2 - 1929.

Skopar 4,5//,35 - con pur.

Vag 6,5x9 - 1929.

Skopar 4,5/105 - ibsor.
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Roll$lm kamera 6,5xl l - 1929.

Voigtar 6,3/i,35 - embezet.

mater blev større. Formaterne var 5x8 cm 6x9 cm

og 6,5x1I cm og objektiverne var Voigtar, Skopar

og Heliar, kombineret med lukkerne Embezet, Ib-
sor og Compur. Der blev fra I 927 til l93l frem-
stillet ca. 100.000 stk. og samlere har endnu gode

chancer for at finde et eksemplar.

Bessa
Af alle Voigtliinders kameraer er Bessa formodent-
lig den mest kendte, og det blev den model, der
blev produceret i størst antal over det længste tids-
rum. Bessa afløste i løbet af nogle år de tidligere
rullefilmsmodeller (Beatrix og Roll Film). Der
blev i alle modelvarianter i alt produceret 1.100.

000 stk. fra 1928 til 1957. Over så langt et tidsrum
har der naturligvis været en udvikling med mange

modeller, og selv inden for de enkelte modeller
opstod mange varianter. De første apparater fra
1928 var 6x9 cm kameraer med Voigtar 7,71105

objektiv (fra 1929 med 6,31105), og Bessaserien

blev i 1933 udvidet med den såkaldte "Zweifor-
mat" (dobbeltformat) Bessa, det vil sige, at det

stadig var et 6x9 cm kamera, men med indlæg for-
an trykpladen så formatet kunne reduceres til
4,3x5,5 cm. Der var mange varianter, og objekti-
vudvalget var Voigtar og Skopar i lysstyrker fra
3,5 til 7,7, og lukkerne var Singlo, Pronto, Prontor
II og Compur.

Bessq 6x9' 1929.

Voigtar 6,3/105 - singlo.

Voig,tlånder
oåjl,ll,,, & Sohn ,,:;il"l;iu

Optische und Mechanische Werkståtte

'@' Brarrnschweig 'æ'

Bessa 6x9 - 1937.

Voigtar 4,5/l I0 - compur.
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BessaE6x9-1938.
Helomar 3,5/105 - compur rapid.

Bessa med søgelup.

I 1939 kom Bessa med indbygget afstandsmåler og

objektiverne Helomar, Skopar og Heliar, alle med

Compur Rapid lukker. Det var et meget elegant

designet kamerao der holdt op mod med dets stør-

ste rival Super lkonta, sagtens kunne måle sig. I
sammenligning med Super Ikonta havde Bessa

også den bedre afstandsindstilling, hvor hele ob-
jektivet føres frem eller tilbage, frem for kun at

justere med frontlinsen.

BessaI6x9- 1951.

Color Skopar 3,5/105 - prontor S.

Efter krigen fra 1947 fortsaffe Bessa nu med de
mere moderne objektiver Vaskar og Color Skopar
i Prontor S og Compur Rapid lukker indtil 1950,
hvor Bessa I kom. Bessa I fik et langt mere moder-
ne udseende med et moderne søgersystem og var i
øvrigt forbedret på mange punkter, med objekti-
verne Vaskar 4,51105 og Color Skopar 3,5/105 og
lukkerne Pronto, Prontor S, Prontor SV, Prontor
SVS, Compur Rapid og Synchro Compur. Det er
også i dag et fuldt anvendeligt kamera, og selv
med Vaskar objektivet kan der laves helt perfekte
forstørrelser op til 30x40 cm Bessa I blev produ-
ceret fra 1951 til 1955 i ca. 97.000 stk.

Bessa II kom i version I i 1950 og var med koblet
afstandsmåler og enten Color Skopar eller Color
Heliar objektiv, begge i Compur Rapid lukker. I
l95l kom Bessa II i version 2. På version 2 var
objektivudvalget udvidet med Apo Lanthar
4,51105, og udvalget af lukkere var Prontor S sam-
men med Color Skopar eller Synchro Compur med
Color Skopar, Color Heliar eller Apo Lanthar. Va-
rianten med Apo Lanthar er i dag meget efter-
spurgt og derfor tilsvarende dyr at erhverve, hvis
den overhovedet kan findes. Variant 2 kan kendes
på at begge udskæringerne ved "søgerøjnene" er
rektangulære, hvor det ene " øie" på variant I er
cirkulært. Bessa II blev produceret fra 1950 til
1955 i ca.61.000 stk.
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Bessamatic 66 - 1938

Skopar 3,5/75 - compur
rapid.

Bessa II 6x9 - I95l
Color Skopar - sYnchro comPur.

Bessa 66 er et 6x6 cm kamera og blev indført i
1938, og den billigste variant med Voigtar og

Prontor II blev kun leveret med rammesøger. De

øvrige varianter var med Voigtar/Compur, Sko-
parlCompur og Heliar/Compur. Bessa 66 fortsatte

efter krigen indtil 1950, dog med VaskarÆrontor S

og Color Skopar/Compur Rapid. Bessa 46 er 4,5x6
cm kamera, der ligeledes blev indført i 1938 og

kunne fås med Voigtar/Compur, Skopar/Compur

eller Heliar/Compur Rapid. Et af de mere sjældne

Voigtlånder kameraer var uden tvivl Bessa 466,

der var et dobbelformat kamera 6x6 cm og 4,5x6

cm baseret på teknikken fra Bessa 46166. Kame-

raet var udstyret med ret komplicerede mekanis-

mer til at ændre filmformat, fremtræk og billedtæl-
leværk. Det formodes, at der kun blev fremstillet et

antal på mellem 450 og 500. Som det ovenfor kan

ses, er der med Bessa programmet utallige mulig-
heder for udforskning og fordybelse, og det kan på

det varmeste anbefales.

Bessq 46 - 1938.

Skopar 3,5/75 'comqur.

Jubilar 6x9 - 1931.

Voigtar 9/i,05 - derval.
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Jubilar
Til Voigtlåinders 175 års jubilæum i l93l blev der
på basis af Pepito produceret en speciel jubi-
læumsmodel. Den er uhyre enkelt opbygget med

Voigtar l:9 i Derval lukker, rnen prisen var også

kun 29 RM, og der blev frernstillet ca. 50.000 stk.

Inos (I)
I 193 I kom Voigtlåinders første "dobbelformat"'
kamera d.v.s 12 optagelser med indlæg 4,3x5,5 cm

og 6 optagelser uden indlæg 6x9 cm. Inos var på

det tidspunkt egentlig en forbedret Bessa med beC-

re objektiver og lukkere. Objektiverne var Voigtar
6,31105, Skopar 4,51105 eller Heliar 4,51105 kom-
bineret med Embezet, Ibsor eller Compur lukker.
Der blev indtil 1933 produceret ca. 10.000 stk.

Perkeo
De fleste kender Voigtlåinders Perkeo, men den her

omtalte er den første fra 193 I i format 3x4 cm. Det
er et godt lille kvalitetskamera med mange gode

funktioner. Afstandsindstillingen kan også foreta-

BeS, når kameraet er klappet sammen, idet af'
standsindstillingsknappen er placeret på siden af
kamerahuset sammen med en afstandsskala. I løhet
af sin produktionstid fra l93l til 1935 blev sØger'

systemet ændret 3 gange. Den første søger var en

rammesøger, og den anden var optisk med cirku-
lær åbning, hvor den tredje havde rektangulær åb-

ning. Frontklappen på Perkeo 3x4 cm åbner "side-
læns" ud til venstre, og objektiv/lukker var Sko-
parÆmbezet, Skopar/Compur eller Heliar/ Com-
pur. Der blev i alt produceret ca. 10.000 stk.

Virtus
Til dem der ville have et lommekamera, men med

et lidt større negativformat, kom der i 1932 et

avanceret 4,5x6 cm kamera med navnet Virtus.
Det var det første "småbilledkamera" med automa-

tisk parallakseudligning, og det havde den samme

elegante afstandsindstilling som Perkeo. Det blev
produceret indtil 1935 med objektiv/lukkerkombi-
nationerne SkoparÆmbezet, Skopar/Compur og

Heliar/Compur i alt ca. 10.000 stk.

Prominent 6x9 cm
| 1932 hævdede Voigtlåinder sin førerstilling inden

for kamerakonstruktion med Prominent 6x9 cm.

Perlreo 3x4 - 1932.

Skopar 3,5/55 - comPur.

Virtus 4,56' 1932.

Slropar 3,5/ - comPur.
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Inos II 6x9 - 1933.

Skopar 4, 5/ 1 05' embezet.

Kameraet indeholdt alt, hvad der på den tid teknisk

var muligt. Det havde indbygget koblet afstands-

måler og indbygget lysmåler, og filmformatet kun-

ne omstilles til 4,5x6 cm uden atbagvæggen blev
åbnet. Voigtlåinder havde i første omgang selv ud-

viklet en turbo lukker, men om den nogensinde

kom i produktion er usikkert. Alle kendte kamera-

er har Heliar 4,51105 og Compurlukker. Da kame-

raet var rasende dyrt, blev der indtil 1936 kun pro-

duceret ca. 4000 stk.

Inos II
Afløseren og den forbedrede udgave af Inos kom i
1933. Den var forbedret med bl.a. den samme ele-

gante afstandsindstilling som Virtus, Perkeo og

Prominent, og med den nye 120 film kunne der på

en film nu tages 8 optagelser i 6x9 cm og 16 opta-

gelser i 4,5x6 cm. inos II opnåede større populari-

tet end Inos, og der blev indtil 1935 produceret ca.

60.000 stk.

Brillant
Voigtlåinder så selvfølgelig skævt til Rolleis succes

med det 2 øjede spejlreflekskamera, og man for-
søgte at få en bid af kagen med Brillant, der er et

6x6 cm kamera og et af de sværeste med hensyn til
at fh styr på de forskellige modeller og varianter.

Det er fremstillet i blik og bakelit, små og store

Prominent 6x9, version 2 ' 1933.

Heliar 4,5/105 comPur-

søgerobjektiver, med lukkere, der spænrder fra de

simpleste bokslukkere til Compur lukkere og med
objektiver fra de enkleste Voigtlåinder anastigma-
ter til Meisterobjektivet Heliar. Det var i produk-
tion fra 1932 til 1939 og igen fra I 946 til 1949.
Den første model var den såkaldte type I, der var
med lille søgerobjektiv og objektiv anastigmat

9175 med bokslukker, anastigmat9lT5 og Embezet

og Skcrpar 4,5175 og Compur. Den blev fremstillet
fra 1 932 til 1934.

Den anden model var type II fra 1934 med stort
søgerobjektiv og objektiver anastigmat 7 ,7175 med
bokslukker, anastigmat 6,3 17 5 og Embezet, Skopar
4,5175 og Compur og Skopar 4,5175 med Compur
Rapid.

I l93B kom Brillant V6, hvor kamerahuset var
fremstillet af bakelit. I venstre side af kamerahuset

er der et rum med klap, hvori man kan opbevare
gulfilter, forsatslinse og trådudløser. Fra og med

V6 udgik de billige Voigtlåinder anastigmater af
objektivudvalget.
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Den avancerede videreudvikling af V6 kom i 1939

og havde afstandsindstilling og løs lysmåler med
som standard. Lysmåleren var den på den tid al-
mindelige optiske indretning, hvor man ved at se

igennem den kunne se en cirkel bygget op af små

cirkler med forskellig lysintensitet. Det elegante

ved Voigtliinders løsning af lysmålingsproblemet
var, at lysmåleren i stedet for at blive holdt op for-
an øjet blev påsat søgerobjektivet, og de små cir-
kler stod næsten "selvlysende" i den mørklagte
søgerskakt. Der var så i det lille opbevaringsrum
på siden af apparatet fastgiort en skala, der kunne
omsætte de aflæste talværdier. Når lysmåleren ik-
ke var i brug, blev den opbevaret sammen med
filtre i det lille rum på siden. Afstandsindstillingen
sker ved at søgerobjektivet drejes indtil billedet
står skarpt, og en tandkrans på søgerobjektivet har
samtidigt drejet selve optageobj ektivet tilsvarende.
Der anvendes nu udelukkende Compurlukkere.
Efter Krigen blev kameraet (bortset fra førkrigs
restbestande) kun leveret med Vaskar 4,5175 og
Prontor II lukker.

På engelsktalende eksportmarkeder hed kameraet i
perioder Brilliant. Der blev i alt produceret ca.

596.000 4pparater.

Superb
Hvor Brillant på grund af sin billige opbygning på

ingen måde kunne true Rolleis position, havde
Voigtlåinder med Suberb, der var et solidt kvali-
tetsprodukt, et væsentlig stærkere kort på hånden.

To af Rolleis problemer var meget bedre løst på

Superb, idet parallakseudligningen på Superb skete

ved at søgerobjektivet samt matglaspladen ændre-

de hældning sammen med afstandsindstillingeo,
og søgerbilledet var på grund af et væsentligt bed-
re søgerobjektiv meget lysere. På trods af disse og
andre fordele, anså de fleste fotografer dog Superb

for en efterligning, og det lykkedes slet ikke for
Voigtlånder at true Rollei. Der var på Superb en

morsom detalje med tidsindstillingen, idet man

normalt ikke oppefra kan se tallene for tidsindstil-
lingen, der er graveret på forsiden af tidsindstil-
lingsringen. Men på Superb er tiderne graveret

spejlvendt, og via et lille påskruet prisme kan ti-
derne ses fra oven når man holder kameraet i opta-
gqstilling.

Brillant 6x6 - 1934.

Voigtar 7,7/75.

Brillant 6x6 - 1939.

Heliar 3,5/75 - compur rapid.

Brillant 6x6 - 1947.

Vaskar 4,5/75 - prontor II.
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Superb 6x6 - 1933.

Skopar 3,5/75 - compur.

Version I blev produceret i 1932 og 1933, og ver-
sion II med nedklappelig frontplade i søgerskakten
blev produceret fra 1934 til 1939. Begge versioner
var med enten Skopar 3,5/75 eller med Heliar
3,5/75 begge med Compur lukker. Der blev i alt
produceret ca. 29.000 stk.

Voigtlånder Box
Det eneste boks kamera fra Voigtlåinder har kun
efterladt sig få spor. Der er stort set ingen oplys-
ninger i arkiverne, men det vides dog at det blev
produceret i 1938. Der er formodentlig kun solgt
få stk. idet det i dag er meget vanskeligt at finde. i
5O'erne var der stor efterspørgsel på bokskameraer,
og da Voigtlåinder ikke selv havde nogen i pro-
grammet, blev der lavet en aftale med Gevaert,
hvorfra Voigtltinder fik 4 modeller. På ingen af
disse bokse optræder Voigtlåinder navnet.

Vito
Af uransagelige grunde kom Voigtlåinder sent i
gang med at producere kameraer i format 24x36^
Det første Vito blev vist på efterårsudstillingen
1939 i Leipzig, men da krigen kort efter brød ud,

Superb - 1934.

Heliar 3,5/75 - compur.

VOIGTLANDER AG
BRAU N SCHTTEIG

Boks kamera 6x9 - 1935.

Meniskus I I/120.

varede produktionen i første omgang kun til om-
kring midten af 1940, hvorefter der kun blev pro-
duceret til krigsmaskinen.
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Yito - 1949.

Skopar 3,5/50 - compur rqpid.

Yito II - 1951.

Color Skopar 3,5/50 - prontor SVS.

vito III - 1951.

Ultron 2/50 - synchro compur.

I 1955 kom Vito IIa" et ægte lommekamera, der nu
havde fllet et helt nyt design med endnu mere
kompakte og strømlinede former, forbedret søger
og hurtigfremtræk til filmtransporten, alt i en
fremragende kvalitet. Vito IIa kunne fås med Co-
lor Skopar 3,5/50 i enten Pronto eller Prontor SVS
lukker. Frem til produktionsstoppet i 1957 blev der
produceret ca. 45.000 stk.

Topmodellen i Vito serien var Vito III. Den var i
udseende og kvalitet som en "lille Prominent".
Frontklappen åbnede vandret ud og ikke som de
wige Vitoer til siden. Der var koblet afstandsmå-
ler, og det kunne kun fts med topobjektivet Ultron
2,0/50 i enten Compur Rapid eller Synchro Com-
pur lukker. Vito III var i produktion fra 195 I til
1956, og der blev fremstillet ca. 15.000 stk.

@ - fordi optihen et så god

P"':J,1'T 
* tt G E N E RA tAG EN ru R

Vito er et særdeles kompakt og velbygget lille ka-
mera. De første modeller var udrustet med enten
Voigtar 3,5/50 og Prontor II, Voigtar 3,5/Compur,
Skopar 3,5/50 og Compur, eller Skopar 3,5/50 og
Compur Rapid lukker. De første efterkrigsmodel-
ler var delvis samlet af lagre fra før krigen, og
frem til og med 1949 blev de fremstillet med sam-
me bestykning. I 1950 blev Skopar erstattet af Co-
lor Skopar. Der blev af Vito produceret ca. 40.000
stk.

Sidst i 1950 kom moderniseringen som Vito II, der
bl.a. fik en pænere overkappe, hvor søgeren er helt
integreret, og der blev udelukkende monteret Co-
lor Skopar 3,5150 med mulighed for atvælge mel-
lem 5 forskellige lukkere. Udløserknappen var sta-
dig en "aflang" tast, men denne blev i 1951 ændret
til en udløserstift. Der blev af Vito II frem til 1954
produceret ca. 179.000 stk.
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Prominent (24$6)
Da Voigtlåinder i 1950 præsenterede sit nye kame-
ra for offentligheden, havde det endnu ikke ftlet
noget navn. Der var udskrevet en navnekonkurren-
ce, men der kom angiveligt ikke noget sensationelt
ud af det, da man som bekendt fra genbrugsskuf-
fen valgte det tidligere brugte navn Prominent.

Man ville vise det ultimative kamera fremstillet i
den højeste kvalitet. Det var da også verdens første
målesøgerkamera med centrallukker og udskifteli-
ge objektiver, og man håbede naturligvis på at ero-
bre markedsandele fra Leica og Contax. Men net-
op det, at der var centrallukker, forhindrede at ob-
jektivprogrammet nogensinde kunne blive så stort,
at det var berettiget at kalde Prominent for et sy-
stemkamera. Voigtlåinder havde fremstillet proto-
typer af Ultragon 5,8/24 og af Telomar 5,5/180,
men alene det, at Ultragonen var stor som en frugt-
skål og kun kunne bruges sammen med spejlhuset,
giorde, at det blev ved de l0 prototyper. Telomar
5,51180, der også var fremstillet i l0 prototyper,
forsvandt ligeledes i glemslens mørke. De eneste

fordele, Voigtlåinder virkelig havde, var, at kame-
raet var udrustet med superobjektivet Nokton 1,5/

50 og kunne sælges til noget nær den halve pris af
Leica og Contax, og at Voigtlåinders øvrige objek-
tiver i kvalitet på ingen måde stod tilbage for de

tilsvarende hos Leitzog Zeiss.

Objektivprogrammet bestod af:

Color Skopar 3,5/50
Ultron 2150

Nokton 1,5/50
Skoparon 3,5/35
Dynaron 4,5/100
Telomar 5,5/100 i spejlhus
Super Dynaron 4,5/150

Der blev desuden markedsført et omfangsrigt sorti-
ment til repro-, mikro- og makrofotografering. Til
Prominent kurure fås en speciel beredskabstaske,
hvori der var indbygget en blitz på indersiden af
frontklappen, således at blitzen, når tasken var åb-
net, pegede fremad i motivretningen. Prominent
version I fra 1950 til 1953 kan kendes på, at den
ikke har nogen blitzsko, men der er ofte påsat en
løs sko. Version 2 fra 1953 til 1956 har en fastbyg-

PRlI

I Kon:truktionen .f Volgilindcrs Smrrblllcdkrmen mcd udiklftclig OP-

tlk, PROMINENT. cr dcr trgct Hcnsln tll den modernc Tcknlkr Kr:v'

Der cr dobbcltvlrkcndc Ccntrellukker, perscnde til Elcktronlys, med

Fuldsynkroni:erlng og Sclvudlorer, Mrrlsoger, Dobbclcpærrln9 og

Skrrphcdrdybdcrlng. Og sra cr dcr den vldundcrligc Voigtlinder Co-

lor-Optik, forcløbig ULTRON l:2 o9 NOKTON | ; 1,5. Senere kommcr

SKOPARON Storvinkel l:3,5135 '/-

PROMINENT med ULTRON l:2/50 "/- HX Compur RaPld .. . . .... Kr
PROMINENT mcd NOKTON | :1,5/50 -/- MX Compur Rrpid ... ... ... Kr

GEVAENTS GEXERALAGEXTUR . iYESGADE I'.IT

Prominent - 1950.

Ultron 2/50 - synchro compur.

get blitzsko. Version I og 2 blev fremstillet i i alt
ca. 58.000 stk. Prominent version 3 fra 1956 til
1958 har hurtigfremtræk til filmtransporten og
blev fremstillet i ca. I 1.000 stk. Prominent II fra
1959 til 1960 havde fået et væsentligt forbedret
søgersystem, den såkaldte Kristallsucher I : l, og
dermed også en ny og højere overkappe. Promi-
nent II blev kun fremstillet i ca. 6.500 stk. og er
derfor i dag et meget eftersøgt samlerkamera.
Samlere skal være opmærksom på, at ikke alle
Prominent II er helt "ægte", idet en del Prominent
version 3 blev ombygget med det nye søgersystem
hos bl.a. Carl Kvelland i København.
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Spejlhus m. telomar 5,5/100 til Prominent.

Prominent II - 1959.

Nokton 1,5/50 - synchro compur.

Model Objektiv Lukker Produceret

Bessa I Vaskar 4,5/105

Color Skopar 4,51105

Pronto
Prontor S
Prontor SVS
Prontor
Prontor S
Compur Rapid
Svnchro Comour

1 951 -1 955

Bessa ll ver.1 Color Skopar 3,5/105
Color Heliar 3.5/105

Compur Rapid
Compur Rapid

1 950

Bessa ll ver.2 Color Skopar 3,5/105

Color Heliar 3,5/105
Apo-Lanthar 4.5/105

Prontor SVS
Synchro Compur
Synchro Compur
Svnchro Comour

1951-1955

Vito Color Skopar 3,5/50 Prontor S
Compur Rapid

1 950

Vito ll Color Skopar 3,5/50 Pronto
Prontor S
Prontor SV
Compur Rapid
Svnchro Comour

1 950-1 954

Vito lla Color Skopar 3,5/50 Prontor svs
Synchro Compur

1 955-1 957

Vito ilt Color Skopar 3,5/50 Compur Rapid
Svnchro Compur

1 951 -1 956

Perkeo I Vaskar 4,5/80

Vaskar 4,5ns

Color Skopar 3,5/80

Pronto
Prontor S
Vario
Pronto
Prontor
Prontor S
Prontor SV
Prontor SV
Prontor SVS
Swrchro Comour

1 950-1 951

1 951-1 954

Perkeo ll Color Skopar 3,5/80 Prontor S
Prontor SV
Compur Rapid
Svnchro Comour

1951-1955

Perkeo E Vaskar 4,5n5
Color Skopar 3,5/80

Pronto
Prontor S

1 954-1 957
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Perkeo (6x6)
Verdens mindste 6x6 cm kamera bragte Voigtlån-
der på markedet i 1950 med Perkeo I. Det var et
elegant, kompakt kvalitetskamera, og efterspørgs-
len i dag i bl.a. Tyskland viser, at Perkeo også
kunne stå sig i længden.

Perkeo i version I (1950) var uden dobbeltekspo-
neringsspærre,men sidst på året l95l kom version
2, der havde denne funktion. De to versioner er i
øvrigt fuldstændig ens. Objektiverne var enten
Vaskar 4,5/75, 4,5/80 eller Color Skopar 3,5/80
kombineret med Vario, Pronto, Prontor S, Prontor
SV, Prontor SVS eller Synchro Compur. Der blev
af Perkeo i version I produceret ca. 6.000 stk. og
af version 2 (frem til 1954) ca. 94.000 stk.
Perkeo II, der kom i 195 l, svarede i næsten alt til
Perkeo I, og det er stadig en gåde, hvorfor man på
sarnme tid havde 2 modeller, der lå så tæt op ad
hinanden. Perkeo II havde kun billedtælleværk og
fremtræksspærre ekstra. Perkeo II blev kun produ-
ceret med Color Skopar 3,5180 og med Prontor S,

Prontor SVS, Compur Rapid eller Synchro Com-
pur lukker. Der blev frem til 1955 produceret ca.

37.000 stk.

Perkeo E (Entfernungsmesser) blev markedsført i
1954 og var i programmet til 1957. Det havde en
indbygget ikke koblet afstandsmåler og var derud-
over helt identisk med Perkeo II. Objektiv og luk-
kerudvalget var blevet begrænset til Vaskar 4,5/80
med Pronto lukker og Color Skopar 3,5/80 med
Prontor S lukker. Der blev fremstillet ca. 10.000
stk.

Perkeo E - 1955.

Color Skopar 3,5/80 - prontor SVS.

Vitessa
Da Vitessa i 1953 blev vist første gang vakte det
furore. Aldrig var der set et på en gang så moderne
og også underligt kamera. Designet var noget helt
nyt med sin udpræget afrundede og strømlinede
form, og funktionsmæssigt var filmfremtræk og
lukkerspænding samlet i en mærkeligt udseende
og lidt malplaceret "opragende skorsten". Ideen
var selvfølgelig god nok, idet betjeningen i sam-
menligning med alle konkurrenter var uendeligt
meget enklere, men en hel del potentielle købere
havde svært ved at acceptere dens afvigende form
og betjening. En af de avancerede funktioner i Vi-
tessa kan ikke umiddelbart ses, men var ikke desto
mindre enestående, idet filmtrykpladen ved film-
fremføring bliver skubbet lidt væk fra filmen, såle-
des at filmfremføringen bliver lettere, og beskadi-
gelser på emulsionen ikke så nemt opstår. Der var
også tvivlere, der ikke troede på holdbarheden af
systemet med at samle filmfremtræk, lukkerspæn-
ding, trykpladeløft og tælleværksfremføring i een
arbejdsgåtrg, og det kan i dag konstateres, at tiden
har givet disse skeptikere delvis ret, da det har vist
sig, at slidstyrke måske ikke er den mest fremtræ-
dende egenskab.

Udviklingsforløbet med Vitessa gjorde, at der fra
1953 til 1958 opstod 3 versioner. Alle Vitessaer
blev produceret med Compurlukker, og version 1,

der kun blev fremstillet med Ultron 2,0150, kan
kendes på den glatte overflade på overkappen, da

W'|
;;,;1,|.///4ft:

t:tl:i;,L,h.

Perkeo I - 195i,.

Vaslcar 4,5/80 - prontor S.
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- fordi 0ptihhen er saa god!
(og ingen Af*i.ft mer)

Vito ll
24135 rnrn

Det lette, fikse
Smaabilled ka-

mera iden bil-
lige Prisl<lasse.

COLOR
SKOPAR

| : 3,5/50 mm.

Vito lll
24136 mm

Storebror til
Vito ll og med

Maalesøger

og lysstærk Op-
tik, ULTRON

l:2/50 mm.

Vitessa
24136 rnm

med Lynhur-
tigoptræk,
Maalesøger

og lysstærk
Optik,

ULTRON
l:2/50 mm.

Prom ine nt
24l36lmm

med Central-
lukker og

u ds k ifte lig
Optik,

ULTRON,
NOKTON,
TELOMAR

o9

SKOPARON.

Perkeo I

516 cm
med VASKAR l: 4,5180 mm eller
COLOR-SKOPAR I :4,5/80 mm

og forskellige Lukkere.

Perkeo | |

[6/6 cm
mediiCOLOR-SKOPAR | : 3,5/80 mm,

Syncro-Compur og Tælleværk.

Bessa I

6/9 cm og
4,5/36 cm

med

VASKAR
I 4,5ll05mm

eller
coLoR-
SKOPAR

l:3,5/ l05mm.

Bessa ll
6/9 cm

med

coLoR-
SKOPAR

elle r
coLoR-
HELIAR

| 3,5/l05mnr
eller APO-
LANTHAR

l:4,51105mm
og Maalesøger.

RYESGADE 19.21

Annonce 1954.

Kø8EtIH'AV,[{ N - TELF. NO 9566GEVAE RTS GE il E RALAGE NTU R



Dette er VITO B:

\-q'/ *a,)-.
]--.r:,

Let at betjene elegant og til en

f ornuftig pris I

Hvadenten det drejer sig om snapshots eller velgennemtænkre optagelser: VITO R

mestrer ethvert motiv med overlege nhecl ! I den store, klare soger, står moriver

skarpt afregoet, indtil mindste detaille - efter optagelse er VITO R ojebtikke lig
,skuclklar. igen, takker være clet lynhurtige optræk.

Det cler gor VITO B til det fulclendte kamera, er den uoverrrufne Voigtlånder
Perfektionsoptik. VITO R er det eneste tubuskamera idenne prisklasse, der

har clet verdensberømte COLOR.SKOPÅR obiektiv.

Det vil i prakstis sige: Fanrasrisk skarphecl -.
hclt ud til billedhjørnerne ! Vecl farveforogra-

fering får De en vicl-

underlig, naturtro

gengivelse af alle

farver.

fordi optikken er så god

GEVAERTS GENERALAGENTUR
RYESGADE I9i2I KØBENHAVN N TELEFON NORA 9'66

Annonce 1956.
Foto-Tidentle

V[T@ B,o,u
AIed Color-Skopar 1 :3,5 50

Luhher: Prttnto rl2s-rl26s ftk.
Blitzhontøkt kr. 230,00
ned Color-SAopar 1:3,5150 kr. 270,00
med Colar-Såopar I :2,8 | 50 år.. 345,Oo
Lnhker: Prontor SVS 1-rl"uo sek.

Fuldsynåroniserei for alle blitz-typer -
og ned mange fnesser,



: :: :.tatttltltltl
: : : :)tt::ttt|tttttttttt:

il//,,.,,':,,t..1.1tttt.t,

@-fndi 
oprikcn cr så god

Den nye

VITESSA
er helt
fontostisk
til 8O8 kr.!
Allc de 6mrcr, mrn tidligerc hrt mlttcl bctllc

mcd flcrc rurind krorcr, cr koncenrrcrcr i dcn nyc

vidundcrligc VITESSA ril cn prir, cnhvcr krn
ovcrkommc.
VTTESSA cr formrkønt - rhid .rludklrrt' -
ncmt rt bcticæ, og om oodvendigr lrn ellc 16

oFrgelrc! brandcr rf pl et heln minut, udcn et

rogcrcn ficrmr ftr olct.

Som et ckrtre nfiincment cr dct forryncr mcd

Compur L-lukkcr mcd koblct tidr' og blændc-

indrtitling. krcc og:{ udcn belyrningrmllct til

Lr. .192,0o.

bd Dcrcr lundcr rr6c VITISSA i hlndcn -
rå r da fetrirk rolgt!

- de gode billeder lo's med

G E VAPAN
- flln.n lll ol rlogr lYr

- 3 fdromhrdrr - rn bbndc molhm hvrr

Govopon 27 - atr?.o nntorn
Grvcpoa 30 - Urlvrrrol
Govopon 33 - lun.tlyt

Vito ll
la la ho

Oci l!.r.. fittc
Smrrbill.dtr-

lig. Prirkl.rk.
COLOR

SKOPAR

l: l,t,rso mm.

Vitessa T
Ved en overfladisk betragtning ligner Vitessa T de

øvrige Vitessaer, men er dog et kamera med helt
andre muligheder, idet det har fast tubus og mu-
lighed for at skifte objektiver. Normalobjektivet
var Color Skopar 2,8150, vidvinklen var Skoparet

3,4/35, teleobjektiverne enten Dynaret 4,81100 el-
ler Super Dynaret 4/135. Alle objektiverne kobler
med afstandsmåleren, men hvis man vil se det rig-
tige billedudsnit, skal der bruges Turnit 3 søger,

der sættes i blitzskoen. Til næroptagelser skal der

bruges Proximeter, der udligner parallakseforskel.
Vitessa T blev produceret fra 1956 til 1960 i ca.

42.000 stk.

f Indbyggct
belysningrmåler

* Koblcr
ofrtondrm6lcr

f [ynhurtigoptrak
mcd Iilmspærre

f Opiekriv:
.Ultron l:2/50 mm
pcrfektionr-optik

Vitessaversion I - 1953.

Ultron 2/50 - synchro compur.

Model Obiektiv Produceret
Vitessa ver. 1 Ultron 2/50 1 953-1 955
Vitessa ver.2 Color Skopar 3,5/50

Ultron 2/50
1 955-1 958

Vitessa ver. 3 Color Skopar 3,5/50
Color Skopar 2,8150
Ultron 2/50

1 955-1 958

den ikke havde nogen blitzsko. Version I blev pro-
duceret fra 1953 til 1955 i ca. 145.000 eksempla-
rer. Parallakseproblemet var på version I løst me-
get elegant ved at søgerokularet sammen med af-

standsindstillingen blev forskudt en lille smule til
siden. Version Zhavde blitzsko og blev produceret

med enten Color Skopar 3,5/50 eller Ultron 2,0150

fra 1955 til 1958 i kun ca.6.900 stk. Version 3
havde indbygget ikke koblet selenlysmåler og Co-
lor Skopar 3,5/50, Color Skopar 2,8/50 eller Ul-
ton2,0/50 og blev produceret i ca. 80.000 stk. Der
blev af version 3 fremstillet enkelte eksemplarer
med rødt speciallæder. Disse specialmodeller blev
brugt som gaver fra fabrikken i særlige anlednin-
ger. Der kunne til Vitessa ligesom til Prominent
fås beredskabstaske med indbygget blitz. Det skal

nævnes, at der foruden de 3 ovennævnte versioner
findes en del varianter med mindre ændringer.

fordi Uptihhen er saa god!
(og ingen Afgift mer)

Vito lll
la la mm

09 |tfit-rk Op-
rit, UITRON

l:2/50 mm.

Vitossa
lllla mm

mcd L/nh!.-
tigoparrl,
14..lcr.9cr

09 Itrrt..r
Optlk,

ULTRON
l:2/30 mm.

Prom insnt
la.'!a:nm

m.d CGntrrl-
luklc. 09

udrliftclig
Op.il.

ULIRON.
NOKTON,
T€LOMAR

o9

sxoPAtoN.
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Vitessqversion III - 1955.
(Jltron 2/50 - synchro comPur'

Vito B - 1954.

Color Skopar 3,5/50 - pronto.

Her vist med proxirect.

Vito B
I 1954 indledte Voigtlåinder en ny æra med sine
nye småbilledkameraer i Vito B serien. Det er et
lille yderst kompakt kvalitetskamera med perfekt
finish. Det er uden tvivl et af de mest robuste ka-
meraer nogensinde fra Voigtlåinder, og det er end-
nu i dag et meget anvendeligt brugskamera, hvor
billedkvaliteten altid er helt i top. Afstandsindstil-
lingen sker ved at hele objektivet parallelforsky-
des, og ikke på den så ofte anvendte "billige" må-
de, hvor det kun er frontlinsen, der forskydes. Alle
kameraerne i Vito B serien blev leveret med Color
Skopar enten 3,5/50 eller 2,8/50 kombineret med
enten Pronto, Pronto SVS eller Prontor SLK (den

sidste kun Vito BR).

Vitessa T - 1956.

Color Skopar 2,8/50 - synchro
compur. Her vist med proximeter.

Let at betjene -
fornuftig, pris!

og til en

llv.dcnrcn dcr.lrcicr ril otn tnaf"hott rll.r vclt.nn.hrtnlt. of'tr*clt.t: vlTO lt

mtrtrcr cthvcrr motiv mG.l (,v.tl.senh.(l! | .lco rtort, khrc rolcr, t(lr moriv.t

r|rerpr afrtgocr, in,lril nin.lrrc d.rrill. .fr.r optt.lt€ cr VITO n oicbltltclii

.rlu.lllrr. incn, relikcr vrrc rJct lynhunrgc optrrk.

D+r .lcr ror VtTO ll ril dcr lrl.icn.lrt k.nr.rr, cr .icn uovcnrufnc VoiSrlrn.lcr

P.rfckrionroFil. VllO B cr.lcr cncsrc ruhurlemcn i.lcnnc prir\lrrrc,.lct

hrr tlct vcrdcnrhcrrmr. COLOR SKOP^R ohiclriv

Dette er VITO B:

fcrins flr Dc cn vi.l

nndrrliS, n.tu(n)

lcngivclrt rf rllc

ft'rdi optikkcn cr rr god

V0T@ B**
,\1,.1 Gl.'t.S[ola'r Lt,) tt,
ltllt. I'nr,r r/.r.t/m'.1.

Rlitzlartdlt It.2to,ffi
nul OlorSIoPt l:t,tltt) LL 2ro,ut
,.1 Colar-Slo|er t:2,Elt0 I/. .t4t.dl
bllct: Pnaot 5Y3 1t1- nL.

ftlhplnaitcnt fr alh blitz.ryPr
o2 *td aan2t fmtcr.
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Vilo BL m. lille søger - 1956.

Color Skopar 3,5/50 - prontor SVS.

De første Vito B, variant l, fra 1954 til 1956 var
med den lille søger 0,7, og variant 2 fra 1956 til
1958 var med den store søger l:1. Variant 3 1958

til 1960 var med KLS (Kristall-Leuchtrahmensu-
cher), den, der forfra ser ud som et spejl.

Der blev af Vito B variant I med 0,7 søger produ-
ceret ca.43.500 stk, af Vito B variant 2 med l:l sø-

ger ca. 134.000 stk. og af Vito B variant 3 med
KLS søger ca. 89.000 stk.

Vito BL kom på markedet i 1956 og svarer til Vi-
to, men har desuden indbygget ikke koblet lysmå-
ler af fabrikat Bewi eller Bertram. Vito BL fandtes
i envariant med stor søger l:l fra 1956 til 1958 og
en variant med KLS søger fra 1958 til 1960. Der
blev i alt produceret ca. 105.000 Vito BL.

Vito BR fra 1958 1960, der er identisk med Vito
B, men har indbygget koblet afstandsmåler, blev
udelukkende produceret med Color Skopar 2,8150
i Prontor SLK lukker og med KLS søger. Den er i
dag sjælden, da der kun blev produceret ca. I 1.000
stk.

Vitomatic I/Ia Vitomatic II/IIa.
På basis af Vito B serien blev Vitomatic udviklet.
Den har samme høje kvalitet og gode finish og har
desuden enkelte "halvautomatiske" funktioner.
Navnet hentyder til en form for automatik, men
ordet havde tydeligvis en anden betydning den-
gang. Automatik betyder i denne sammenhæng, at
eksponeringsindstillingen foregår ved at en markør
med blænderingen flyttes, så den dækker lysmåler-
viseren.

Vito B m. stor søger (fil\ - 1957.

Color Skopar 2,8/50 - Prontor SVS.

\

Vito BR - 1958.

Color Skopar 2,8/50 - prontor SLK.

Vitomatic I fra 1957 til 1960 har omtalte ekspone-

ringsindstilling, og Vitomatic II fra 1958 til 1960
har desuden koblet afstandsmåler. De blev begge
leveret med Color Skopar 2,8150 i Prontor SLK
lukker. Vitomatic I blev produceret i ca. 90.000
stk. og Vitomatic II i ca. 89.300 stk.

Vitomatic Ia og IIa kom som den naturlige moder-
nisering i 1960, og ændringen var, at lysmåleren
var indspejlet i søgerer, og at Vitomatic IIa også

kunne leveres med Ultron 2,0/50. Der findes fra
1963 en meget sjælden variant af Vitomatic IIa
med Ultron, men uden omskifter til de forskellige
blitznuligheder. Frem til 1963 blev der produceret

iiil.-.
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ca. 53.000 stk. Vitomatic Ia, og ca.

Vitomatic IIa.
200.000 stk.

Vitomatic I - 1957.

Color Skopar 2,8/50 - prontor SLK.

Model Produceret
Bessamatic 1 958-1 963

Bessamatic de luxe 1 962-1 966
Bessamatic m 1 962-1 966
Bessamatic CS 1 966-1 969
Objektiver til Bessamatic:
Cofor Lanthar 2,8150
Cof or Skopar X 2,8150
Septon 2l5O
Skoparex 3,4135
Skopagon 2140
Dynarex 3,4190
Dynarex 4,81100
Super Dynarex 41135
Zoomar 2.8136-82
Ultramatic 1961-1965
Ultramatic CS 1 966-1 968
Objektiver til Ultramatic:
Samme som til Bessamatic plus
Super Dynarex 41200
Super Dynarex 5,6/350

Bessamatic
I 1958 kompletterede Voigtltinder sit kamerapro-
gram med et 24x36 spejlreflekskamera med cen-

trallukker, udskiftelige obj ektiver med baj onetfat-
ning og selenlysmåler. Det var et stort, lidt klodset,
men solidt bygget kamera, der med standardobjek-
tiv vejede lidt mere end I kg. Trods mange fine
detaljer var systemet med centrallukker en væsent-

Lii iiririitiiii ..r .'1i.;..1r.|1i..',.:;

Vitomatic llaversion II - 1962.

Ultron 2/50 - prontor SLK.

Bessamatic - 1958.

Zoomar 2,8/36-82.

lig hindring for udvikling af et attraktivt objektiv-
program. Det mest iøjnefaldende objektiv var Zoo-
mar 2,8136-82, der var verdens første zoomobjek-
tiv til et fastbilledkamera. Bessamatic var i pro-
duktion frem til 1963 og blev fremstillet i ca. 140.
000 stk. Bessamatic blev i 1962 forbedret med ind-
spejling af tid og blændetal i søgeren og hed deref-
ter Bessamatic de luxe. Den kan nemt genkendes
på den fremspringende "næse" forrest på spejlhu-
set. Bessamatic de luxe blev indtil 1966 fremstillet
i ca. 75.000 stk. Samtidigt kom "folkemodellen"
Bessamatic M (1962 til 1966), der er identisk med
Bessamatic, blot uden lysmåler. Bessamatic M

6l



Zoomar 2,8/36-82 - 1959.

blev kun fremstillet i ca. 9.300 eksemplarer og er
derfor i dag et stærkt begæret samlerkamera. Efter
at det tætte samarbejde mellem Voigtlåinder og
Zeiss Ikon var etableret, kom i 1966 topmodellen
Bessamatic CS (1966 til 1969) med CdS lysmåling
i gennem obj ektivet. Produktionstallene for Bessa-
matic CS er noget usikre, men der blev formodent-
lig produceret ca.22.000 stk.

Objektivprogrammet til Bessamatic serien var:

Color Lanthar 2,8150

Color Skopar X2,8150
Septon 2150

Skoparex 3,4/35
Skopagon2/40
Dynarex 3,4190
Dynarex 4,8/100
Super Dynarex 41135

Super Dynarex 4/200
Super Dynarex 5,6/350
Zoomar 2,8/36-82

Bessamatic de luxe - 1962.

Septon 2/50 - synchro compur.

Bessamatic M - 1964.

Color Skopar 2,8/50' synchro Compur'

Bessamatic CS - 1966.

Color Skopar X 2,8/50 - synchro
compur.
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Dynamatic - 1959.

Lanthar 2,8/50 - prontormat S.

Vito C version II - 1960.

Lanthar 2,8/50 - prontor.

Vito CDversion II - 1962.

Lanthar 2,8/50 - prontor.

Dynamatic/Dynamatic II
Dynamatic er Voigtlåinders første automatiske ka-
mera. Automatikken virker ved at eksponeringen
indstilles direkte af lysmåleren, der med 3 celler er
anbragt på frontringen rundt om objektivåbningen.
Der blev til formålet konstrueret en speciel lukker-
styring, der indeholdt flere Voigtliinder patenter.

Dynamatic II har desuden koblet afstandsmåler og

mulighed for at frakoble automatikken, så man

selv kan indstille tid og blænde. Dynamatic blev
produceret fra 1959 til 1962 i ca. 9.500 stk. og Dy-
namatic II fra 1960 til 1962 i ca. 17.800 stk. De
blev begge også produceret i en de luxe udgave,

der kan kendes ved, at fronten stort set er dækket

af en metalplade med vandrette riller.

Vito CICDICLICLR
Den nye Vito C serie, der blev lanceret i 1960,

skulle med en mere "jordnær" pris være med til at

Voigtlåinder kunne generobre tidligere tiders mar-
kedsandele, og serien var derfor "billigere" frem-
stillet og i en noget lettere kvalitet end tidligere set

hos Voigtlåinder. Det viste sig siden, at den lave
salgspris virkelig havde stor betydning, idet Vito C
serien blev en stor salgssucces med i alt ca. 1.162.
000 solgte kameraer.

Vito C var basismodellen med kun de nødvendig-
ste funktioner, og Vito CD har indbygget ikke
koblet lysmåler. Vito CL har indbygget koblet lys-
måler, og topmodellen Vito CLR har både koblet
lysmåler og afstandsmåler. Vito C og Vito CD
blev leveret med 3 linset Lanthar 2,8150, og Vito
CL og Vito CLR med Lanthar 2,8/50 eller Color
Skopar 2,8150. Alle 4 modeller kunne fiis med
Pronto lukker og Vito CL og Vito CLR desuden

med Pronto 500 LK lukker.

Alle 4 modeller er produceret i 2 versioner. Ver-
sion 2 fta 1962, også kaldet luksusmodellen, kan
kendes ved at tubusansatsen er læderbeklædt, og
plexiglasringen, der på version I dækker dybde-
skarphedsskalaen på versi on 2 er erstattet af en

forkromet overflade. Der findes dog i Vito C se-

rien mange andre varianter end de her nævnte, og
specielt Vito CL findes i mange (mindst 8) varian-

ter.
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Dynamatic II - 1960.

Color Skopar 2,8/50 - prontormatic - V.

Vito CL version II - 1962.

Color Skopar 2,8/50 - Prontor Lk.

Vito CLRversion II - 1962.

Color Skopar 2,8/50 - prontor LK.

Vito automatictllll/R
Baseret på Vito C serien udviklede Voigtliinder i
196l Vito automatic serien, der består af 4 kamera-

er, hvor eksponeringen indstilles automatisk. På Vi-
to automatic I kunne automatikken frakobles, og

den havde Prontormatic lukker i stedet for Prontor

lux lukkeren på Vito automatic., Vito automatic II
havde ligesom Dynamatic lysmåleren placeret

rundt om objektivfronten og automatikken kunne

ligeledes frakobles. Vito automatic R, der var be-

regnet til det nordamerikanske marked, havde også

en koblet afstandsmåler. Alle modellerne i serien

blev produceret med Lanthar 2,8150. Af Vito auto-

matic fra 1962 til 1965 og Vito automatic I fra
196l til 1965 blev der tilsammen produceret ca.

54.000 stk. Vito automatic II blev fra 1962 til 1965

produceret i ca. 56.000 stk. Vito automatic R blev

fra I 962 til 1965 produceret i ca. I I .000 stk.

riiLiiiiirllilir iiiii''$iirijiN
Vito automatic - 196L

Lanthar 2,8/5 0' Prontormatic.

Vitoret
Vitoret serien består af simpelt byggede kameraer

med enkle funktioner til en meget lav pris.

Vitoret, Vitoret D, VitoretL, Vitoret R (kun til det

amerikanske marked), Vitoret DR og Vitoret F
havde alle i version I overkappe med afrundede
hjørner.

Vitoret er basismodellen med Lanthar 2,8150 eller
Vaskar 2,8150 og Prontor l25lukker. Vitoret D har
desuden indbygget ikke koblet lysmåler. Vitoret L
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Vitoret med kantet søgerhus - 1966.

Color Lanthar 2,8/50'Prontor 125.

Vitoret D med lrantet søgerhus ' 1966.

Color Lanthar 2,8/50 - Prontor 125.

har koblet lysmåler. Vitoret F er som basismodel-
len, men med indbygg et blitzl.eflektor. Topmodel-
len Vitoret DR har ikke koblet lysmåler, afstands-

måler og Prontor 300 lukker. | 1966 blev serien

moderniseret og overkappen fik nu mere kantede

hjørner. Sammensætningen af modeller ændrede

sig lidt, idet serien nu består af Vitoret, Vitoret D
og Vitoret DR, der har præcis de samme funktio-
ner som tidligere, samt den nye topmodel Vitoret
LR, der har både koblet lys- og afstandsmåler.

Lukkerne i den nye serie var for Vitoret Prontor

125, for Vitoret D og DR Prontor 300, og for Vi-
toret LR Prontor 300 LK.

Vitoret LR - 1966.

Color Lanthar 2,8/50 - prontor 500 LK.

t..i

i-

Vitoret L - 1964.

Color Lanthar 2,8/50 - prontor 300 SLK.

Vitoret DRmed afrundet søgerhus -
r966.
Color Lanthar 2,8/50 - prontor 300.

N.
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Vitoretserien blev produceret i store antal som føl-
ger:

Vitoret (rund) 196l til 1966 ca. 258.000 stk.

Vitoret D (rund) 196l til 1966 ca. 136.000 stk.

Vitoret DR (rund) 1964 til 1966 ca. 167.000 stk.

Vitoret F (rund) 1965 til 1966 ca.63.000 stk.

Vitoret L (rund) 196l til1966 ca. 50.000 stk.

Vitoret (kantet) 1966 til l97l i ca. 93.000 stk.

Vitoret D (kantet) 1966 til l97l ca. 36.000 stk.

Vitoret DR (kantet) 1966 til l97l ca. I14.000 stk.

Vitoret LR (kantet) 1966 til l97l ca. 53.000 stk.

Ultramatic
Med basis i Bessamatic konstruktionen begyndte

Voigttåinder i 196l at markedsføre det mere mo-

derne spejlreflekskamera Ultramatic med blænde-

automatik styret af en selenlysmåler. Automatik-
ken kan kobles ud, så man selv styrer både tid og

blænde. I markedsføringen brugte man udtrykket

"Systemkamera med individuel automatik". De-

signmæssigt er Ultramatics ydre domineret af en

stor selenlysmåler over objektivet. Det var et stort

og tungt kamera og havde alle på det tidspunkt

teknisk mulige funktioner indbygget. Der var end-

og spring back spejl, men denne funktion udgik på

det senere Ultramatic CS, da pålidelighed ikke er

den konekte betegnelse for denne funktion i Ultra-
matic. Objektiverne var de samme som til Bessa-

matic, blot var objektivprogrammet i 1963 yder-

ligere blevet udvidet med Super Dynarex 4/200 og

med Super Dynarex 5,6/350. Der blev fra 196l til
1965 produceret ca. 35.000 stk. Ultramatic.

Ultramatic CS
Ultramatic CS var i 1966lidt af en sensation som

verdens første spejlreflekskamera med centralluk-

ker og CdS lysmåling gennem objektivet. Alle
funktioner var de samme (bortset fra spring back

spejlet), men nogen stor succes blev det ikke. En

del Ultramatic blev ombygget til Ultramatic CS

ved indsendelse til fabrikken. Der blev fra 1966 til
1968 kun produseret ca. 10.000 stk.

Vitoret Rapid D
Vitoret Rapid D var Voigtlåinders første forsøg

med kameraer "forenklet filmilægning" her med

Agfa Rapid kassette. pet var et kamera med Vito

Ultramatic - 1961.

Color Skopar X 2,8/50 - synchro compur-

Ultramatic CS - 1965.

Septon 2/50 - synchro comPur.

VitoretRapidD- 1964.

Color Lanthar 2,8/50 - Prontor 300.

udseende, indbygget, ikke koblet lysmåler, objek-

tiv Color Lanthar 2,8/40 og Prontor 300 lukker.
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Der blev fra 1964 til 1966 fremstillet ca. 33.000
stk.

Vitomatic Ib/IIb og IIIb
Fortsættelsen i Vitomatic serien kom i 1964 med
de endnu mere kompakte Vitomatic Ib, IIb og IIIb,
der alle er i den velkendte gode kvalitet. De har
alle indspejling af tid og blænde i søgeren og med
efterføringsviser til blænden. Vitomatic IIb og IIIb
har desuden koblet afstandsmåler. Vitomatic Ib og
IIb er udrustet med Color Skopar 2,8150 i Prontor
SLK lukker, og Vitomatic IIIb har Ultron2,0l50 i
sanrme lukker. Der blev indtil 1966 produceret ca.

40.000 stk. Vitomatic Ib, ca. 47.000 stk. Vitomatic
IIb og ca. 17.000 stk. Vitomatic IIIb.

Vitrona
Igen i 1964 vakte Voigtlåinder opmærksomhed
med sensationen verdens første kamera med ind-
bygget elektronblitz. Selve kameraet var baseret på

Vito C, men der hvor lysmåleren nornalt sad, hav-
de man indbygget blitnøret, og batterierne og
styreelektronikken var placeret i et handtag under
kameraet, som det var normalt på smalfilmskame-
raer. Objektivet var et Color Lanthar 2,8150 i en

Prontor 250 lukker. Objektivet i denne udgave er

af en 3 linser kombineret med en blitlblændeauto-
matik ualmindeligt vellykket. Der blev fra 1964 til
1967 produceret ca. 63.000 stk.

Bessy
I løbet af 60'erne havde Kodak og andre kamera-
producenter fortsat stor succes med kameraer til
film i kassetter. For at være med på vognen købte
Voigtlåinder licens hos Kodak til Kodakpak 126
kassette og lod Bessy serien producere hos Balda i
Tyskland. Bessy serien begyndte med Bessy k og
Bessy ak, hvor Bessy k var grundmodellen med
objektiv Voigtar 8/44, og Bessy ak var den lidt
mere avancerede med objektiv Color Lanthar
2,8138 og en kobling mellem blænde og afstands-

indstilling for at gøre blitzfotografering lidt mere

'lautomatisk". De var begge yderst simpelt op-
bygget med kamerahus af plastik. Begge kameraer
var automatisk styret via selenlysmåler, og havde

begge en indbygget udklappelig blitzreflektor til
AG I blitzpærer. Der blev fra 1965 til 1966
produceret ca. 48.000 stk. Bessy k og ca. 76.000

Vitomatic IB - 1964.

Color Skopor 2,8/50 - prontor 300 SLK.

VitomaticIIIB-1964.
Ultron 2/50 - prontor 500 SLK.

Bessy AK - 1965.

Color Lanthqr 2,8/38 - prontormatic V.

stk. Bessy ak. | 1966 blev begge disse modeller af-

løst af Bessy s og Bessy as, der som forbedring
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Vitrona - 1964. Lanthar 2,8/50
prontor 250 v.

havde fatning til blitzterning ovenpå kamerahuset.

Der blev fra 1966 til 1968 produceret ca. 41.000

stk. Bessy s og ca. 78.000 stk. Bessy as.

Vito CS og Vito CSR
Den hidtidige Vito C serie blev i 1967 afløst af de

mere moderne Vito CS, der afløste Vito CL og

Vito CSR, der afløste Vito CLR. Der kom ingen

afløsere for Vito C og Vito CD. Vito CS og Vito
CSR havde begge CdS lysmåler, og Vito CSR

desuden koblet afstandsmåler. De er begge ud-

mærkede kameraer med Color Lanthar 2,8150, men

de er ikke af samme gedigne kvalitet som f.eks.

Vitomatic-serien. Der blev fra 1967 til 1969 pro-
duceret ca. 35.000 stk. Vito CS og ca. 18.000 stk.

Vito CSR.

Vitomatic i CS/II CS og III CS
l0 fus succes med Vitomatic-serien skulle i 1967

følges op med den nye Vitomatic serie i samme

fremragende design og kvalitet som tidligere, men

med indbygget koblet CdS lysmåler, der ligesom

tid og blændetal var indspejlet i søgeren. Kamera-

ernes funktion svarede ellers rcie til de tidligere
Vitomatic, det vil sige at Vitomatic II CS og III CS

Model Objektiv Produceret
Bessv k Voistar 8144 1 965-1 966
Bessv ak Color Lanthar 2.8128 1 965-1 966
Bessv s Voiqtar 8/44 1 966-1 968
Bessv as Color Lanthar 2,8138 1 966-1 968
Vito CS Color Lanthar 2,8150

Color Skooar 2.8150
1 967-1 969

Vito CSR Cofor Lanthar 2,8150
Color Skopar 2.8150

1 967,1 969

Vitomatic I CS Color Skopar 2,8150 1967-1971
Vitomatic ll CS Color Skopar 2.8150 1967-1971
Vitomatic lll CS Ultron 2/50 1967-1971
Vitessa 500 L Color Lanthar 2,8142 1 968-1 971

Vitessa 500 S Color Lanthar 2,8150 1 968-1 971

Vitessa 500 AE Color Lanthar 2.8150 1 968-1 971

Vitessa 500 SE Tessar 2.8150 1 968-1 971

Vitessa 1000
SR

Tessar 2,8150 1 969-1 971

Vitessa 126 CS Voiqtar 8/44 1969-1972
Vitessa 126
electronic

Novar 6,3/40 1969-1972

Vitessa 126 S
electronic

Cofor Lanthar 2,8138 1969-1972

VF 101 Color Skopar 2.8140 174-1978
VF 135 Color Skoparex

2.3t40
1 976-1 981

Vitoret 110
Vitoret 110 EL

Lanthar 5,6124 1 978-1 981

Model Obiektiv Produceret
Prominent ver

Prominent ver.2
Prominent ver. 3
Prominent ll

Color Skopar 3,5/50
Ultron 2/50
Nokton 1,5150
Skoparon 3,5/35
Dynaron 4,51100
Super Dynaron 4,51150
Telomar 5,5/100

1 950-1 953

1 953-1 956
1 956-1 958
1959-1960

Vitessa T Color Skopar 2,8150
Skoparet 3,4135
Dynaret 4,8l1OO
Super Dvnaret 41135

1 956-1 960

Vito B Color Skopar 3,5/50

Cofor Skopar 2,8150

1 954-1 960

Vito BL Color Skopar 3,5/50
Color Skopar 2,8150

1 956-1 969

Vito BR Color Skopar 2,8150 1958-1960
Vitomatic
Vitomatic
Vitomatic
Vitomatic

a
la

Color Skopar 2,8150

Color Skopar 2,8150
Ultron 2/50

1 957-1 960
1 958-1 960
1 960-1 963
1 960-1 963

Dynamatic Color Lanthar 2,8150
Cofor Skopar 2,8150

1 959-1 962

Dvnamatic ll Color Skopar 2,8150 1960-1962
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Model Objektiv Produceret

Vito C Lanthar 2,8150
Color Skooar 2.8150

1 960-1 966

Vito CD Lanthar 2,8150
Color Skopar 2,8150

1961-1966

Vito CL Lanthar 2,8150
Color Skopar 2,8150

1 961 -1 968

Vito CLR Lanthar 2,8150
Color Skopar 2,8150

1 961-1 968

Vito automatic
Vito automatic I

Vito automatic ll
Vito automatic R

Lanthar 2.8154 1 962-1 965
1961-1965
1 962-1 965
1962-1965

Vitoret Color Lanthar 2,8154
Vaskar 2.8150

1961-1971

Vitoret D Color Lanthar 2.8150 1961-1971
Vitoret DR Color Lanthar 2,8150 1964-1971

Vitoret L Color Lanthar 2,8150 1 964-1 966

Vitoret LR Color Lanthar 2.8150 1 966-1 971

Vitoret F Color Lanthar 2,8150
Vaskar 2,8150
Color Skopar 2,8150

Vitoret Rapid D Color Lanthar 2,8150 1 964-1 966

Vitrona Color Lanthar 2.8150 i964-i967
Vitomatic lb
Vitomatic llb
Vitomatic lllb

Color Skopar 2,8150

Ultron 2/50

1 964-1 966

havde koblet afstandsmåler, og sidstnævnte kunne
kun fås med Ultron 2,0/50. Der blev indtil l97l
produceret ca. 7.200 Vitomatic i CS, ca. 14.400
stk. Vitomatic II CS og kun ca. 4.200 stk. Vitoma-
tic III CS, der derfor er blevet et stærkt eftertragtet
samlerkamera.

Vitessa 500 L/500 S/ 500 AE electronic/S00 SE
electronic og f000 SR
Efter at Voigtlåinder og Zeiss i 1966 havde stiftet
det fælles salgsselskab Zeiss IkonA/oigtlåinder,
blev den nye Vitessa serie et par år senere et af
kerneprodukterne i det nye selskab. Serien består

af 5 modeller, og alle bærer det nye navn Zeiss
Ikon/Voigtlåinder. Der blev produceret et mindre
antal med Voigtlåinder-navnet alene, men det er
undtagelsen.

Gruldmodellen var Vitessa 500 L med Color Lan-
thar 2,8142, selenlysmåler og afstandsindstilling
efter symboler. Vitessa 500 S svarede til 500 L,
men havde CdS lysmåler. Vitessa AE (A står for
automatik og E for elektronik) var desuden udru-
stet med en helt nyudviklet elektronik til styring af
Itrkkeren, og eksponeringsområdet blev derfor fra

vito cs - 1967.

Color Lanthar 2,8/50 - prontor 500 LK.

vito csR - 1967.

Lanthar 2,8/50 - prontor SLK-

vitomatic II CS - 1967.

Color Skopar 2,8/50 - prontor 500 SLK.
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Vitessa 500 AE - 1968.

Color Lanthar 2,8/42 -,prontor 500 electronic.

Icarex 35 S TM - 1969.

Tessar 2.,8/50.

l0 sek. til l/500 sek. Vitessa 500 SE svarede til
500 AE, men var objektivmæssigt bedre udstyret

med Tessar 2,8142. Både AE og SE kunne foruden

den normale sorte læderbeklædning fås i "palisan-

derlook", og mere end 25 Yo af disse to modeller

blev solgt med dette på den tid moderne udseende.

I Danmark blev disse kaldt "Prinsessemodellen".
Topmodellen i serien var Vitessa 1000 SR med

l/1000 sek. som korteste eksponeringstid og Tes-

sar 2,8142. I den tyske fotopresse blev den korte

eksponeringstid med en centrallukker fremhævet

som værende revolutionerende, men sandheden

var, at også andre producenter kunne levere så kort
en lukkertid, der for øvrigt kun sjældent (om no-

gensinde) overholdt specifikationerne. Vitessa

1000 SR havde som den eneste i serien koblet af-

Vitessa 1000 SR- 1969.

Tessar 2,8/42 - Prontor LK.

Vitessa 126 CS - i,968.

Voigtar 9/44 - Prontor.

standsmåler. Fra 1968 til l97l blev der produceret

ca. 15.800 stk. Vitessa 500 L, ca. 14.800 stk. Vi-
tessa 500 S, ca.32.500 stk. 500 AE og ca. 17.500

stk. SE. Fra 1969 til l97l blev der produceret ca.

18.500 stk. Vitessa 1000 SR.

Et andet af kerneprodukterne i det nye salgssel-

skab var i samme tidsrum spejlrefleksserien Ica-

rex. Kameraerne, som her kun skal omtales kort,

blev bygget hos Voigtliinder i Braunschweig, og

størstedelen af objektiverne var Voigtlåinder objek-

tiver, men kun ffi af kameraerne bar begge navnene

Zeiss Ikon og Voigtliinder, idet langt de fleste blot
bar navnet Zeiss Ikon. Icarex serien blev produ-

ceret fra 1967 til l97l først med bajonet og fra
1969 også med M-42 gevind og blev produceret i
7 varianter med i alt ca. 206.000 stk.
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VSL I - 1974.

Color Ultron 1,8/50.

Vitessa 126 CSl126 Electronic/126 S Electronic
De sidste søgerkameraer, der blev udviklet i salgs-

selskabet Zeiss Ikon Voigtlåinder, var Vitessa 126

serien. Alle øvrige søgerkameraer var medbragt af
de to selskaber og integreret i salgsprogrammet.
Vitessa 126 serien blev ligesom Bessy serien pro-
duceret hos Balda. Kameraerne i den nye Vitessa

serie afløste Bessy kameraerne og svarede stort set

til disse, men havde i stedet for selenlysmåler ffiet

CdS måler og brugte filmkassetter i 126 formatet.
Basismodellen Vitessa 126 CS havde Voigtar 8144

objektiv i Prontor 200 lukker, og Vitessa 126 Elec-
tronic havde Novar 6,3140 i Prontor 300 lukker
med tider fra 11300 sek. til l0 sek. Topmodellen
Vitessa 126 S Electronic svarede til 126 Elektro-
nic, men havde det bedste objektiv med Color

VSL 38. 1977.

Color Ultron 1,4/55.

Lanthar 2,8138. Vitessa 126 serien blev produceret

fra 1969 til1972 med i alt ca. 108.000 stk.

VSL I/VSL l BM
Efter at Franke & Heidecke (Rollei) i 1974 havde

overtaget Voigtliinder 100 o^, ville Rollei bruge
Voigtltinder som sin "2. salgskanal", og på basis af
Zeiss Ikon SL 706 udviklede man Voigtlåinder
VSL l. Det var et spejlreflekskamera med M-42
skruegevind til objektiverne, men omkring 1975

havde de japanske kameraer med bajonet fatning
fået en så dominerende stilling på markedet, at

man indførte VSL I BM, der var det samme kame-

ra, blot med bajonetfatning. Både kameraerne og

størstedelen af objektiverne blev produceret i Sin-
gapore, men en mindre del af objektiverne blev
produceret i Braunschweig og blev sådan set de

sidste "ægte" Voigtliinder objektiver. Der blev i
1975 produceret l0 stk. VSL I Exclusive, der alle
havde forgyldte metaldele og rødt læder. Disse l0
kameraer blev udloddet i anledning af I års dagen

for Voigtlåinder Vertriebsgesellschaft, og I eksem-

plar vides at befinde sig i Danmark. VSL I blev,
ikke mindst på grund af en meget høj kvalitet og
en rimelig pris, til en stor salgssucces, idet der i
både chrom og sort udførelse blev produceret ca.

1.150.000 stk. fra 1974 til 1978.

7l

VSL2automatic-1976.
Color Ultron 1,8/50.



Modcl Producerct
VSL 1 (oevind) 1974-1975
Objektiver til VSL 1 (gevind):
Color Ultron 1,8/50
Color Skoparex 2,U25
Cofor Skoparex 2,8135
Cofor Dynarex 2,8185
Color Dynarex 41135
Color Dynarex 41200
VSL 1 BM (bajonet)
Fra 1976 hed den VSL 2

1975- 1978

Objektiver til VSL 1 BM (VSL 2):
De samme som tilVSL 1(gevind) Plus
Color Ultron 1,4155
VSL 2 Automatic 1976-1979
VSL3E 1978-1981
Objeftiver til VSL 2 ,VSL 2 Automatic og VSL 3E.

Color F Skoparex AR 3,5/14
Color Skoparex AR 4121

Color Skoparex AR 2,8128
Color Skoparex AR 2/35
Color Ultron 1,81/50

Cofor Ultron 1,4155
Color Dynarex AR 2,8/85
Color Dynarex AR 2,8/105
Color Dynarex AR 2,8/135
Color Dvnarex AR 3,5/200

VSL 2/VSL 2 Automatic
Enkelte kilder påsttu at VSL I BM i 1976 blev
omdøbt til VSL 2 (men stadig var det samme ka-
mera), men det er usikkert om der nogensinde er
produceret kameraer med navnet VSL 2. I 1976
kom der desuden et nyt kamera med navnet VSL 2
Automatic, der yderligere havde en tidsautomatik
styret af en Si fotodiode og LED-visning i søgeren.

Samme kameraer blev på samme tid solgt som

Rolleiflex 35 M og 35 ME. Uanset navnet på ka-

meraerne havde de bajonet, men objektiver med
M-42 gevind kurure også anvendes via en adapter.

Der blev fra 1976 til 1979 produceret ca. 300.000
stk. VSL 2 Automatic.

VSL3E
VSL 3 E var helt og holdent udviklet af Rollei
A/oigtlånder og blev en meget stor salgssucces.

Det var et væsentlig mere kompakt og elegant byg-
get kamera end de foregående modeller, og da

kunderne hrnne vælge mellem enten Zeiss objekti-
ver eller Voigtlånder AR/Rolleinar MC objektiver,

VF IOI . 1974.

Color Skopar 2,8/40.

vF 135 - 1976.

Color Skoparex 2,3/40.

:inlir:::,r'll:l:::::iliri:::i:li:i::r::li::::::::::::r::1::r::,r:j:)l::::::::,::rr:r::r:::,:::::

Vito C - 198/,.

Color Slcopar 2,8/38.
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var der et kæmpeudvalg i både kvalitet og pris. På
nær enkelte detaljer var VSL 3 E magen til Rollei
SL 35 E. Oprindeligt skulle VSL 3 E have heddet
Vitoflex E, og et mindre antal til demonstrations-
brug blev også produceret med dette navn, men på
grund af indsigelser fra Ernst Leitz om navneret-
tigheder, måtte navnet på grund af for stor navne-
lighed (Visoflex) opgives, ligesom den korteste
lukkertid, planlagt til l/2000 sek, gav for store tek-
niske problemer.

Fra I 977 til 1981 blev der kun produceret ca. 5l .

500 stk. VSL 3E

vF 101 ryr 
'02)Det første nye søgerkamera, der blev markedsført

efter at Rollei havde overtaget Voigtlåinder, var VF
l0l , der var en videreudvikling af Zeiss Ikon S

3 10. Den berømte Rollei konstruktør Hans Waaske
(opfinderen af Rollei 35) var den drivende kraft i
denne videreudvikling. VF l0l var et godt lille
kvalitetskamera med Color Skopar 2,8140 og elek-
tronisk styret lukker med tider fra l/500 sek. til 4
sek. Kameraet havde tidsstyring efter blændefor-
valg og i søgeren kunne både tid blænde aflæses,
og der var koblet afstandsmåler. Der blev fra 1974
til 1978 produceret ca. 600.000 stk. i Singapore.
VF 102, der var tænkt som supplement, men med
udskiftelige objektiver var magen til VF l0l, og
der blev produceret 30 prototyper, men på grund af
interne stridigheder hos Rollei, blev VF 102 aldrig
sat i produktion.

vF 135
VF 135 var det første søgerkamera, der var blevet
udviklet til konstellationen RolleiA/oigtlåinder. Det
var et fuldautomatisk kamera med et godt 5 linset
objektiv, der i Voigtlåinderkameraet af salgstakti-
ske grunde hed Color Skoparex2,3/40, og i Rollei
kameraet Rollei XF 35 (der var helt identisk med
VF 135) hed Sonnar 2,3/40. Der blev i Singapore
fra 1976 til 1981 produceret ca. 800.000 stk.

Vitoret ll0tl10 EL
Vitoret er et af Hans Waaske hos Rollei udviklet
minikamera med negativformat 13x17 mm. Både
Vitoret I l0 og Vitoret I l0 EL har et fix focus 5,6/
24 mm Lanthar objektiv, men Vitoret ll0 EL er

udrustet med CdS lysmåler, der automatisk indstil-
ler tiden mellem 4 sek. og l/300 sek. Der blev fra
1978 til l98l i Singapore fremstillet ca. 400.000
stk. Vitoret 110 og ca. 600.000 stk. Vitoret I l0
EL.

Kunstner is ke symb ol annonc er v ar ikke fremmed
for Voigtkinder.

Uolgtlånder
f,amoras

: u.r,d. Objektive. =
Prizislonsarbelt In tetrll u. 0pUk.
Flr l.r rr|rtrllil A.|lrrr t.a Fr.lra[.

ErEbfsbf lfi tt qna.
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Voigtlånders obj ektiver. . . .

Niels Resdahl Jensen

I 1839 ved fotograferingens fødsel yar en eksponeringstid på adskillige minutter i
solskin nødvendig. Louis Daguerres daguerreotypiproces havde lille lysfølsomhed

samtidig med, at den optik, han havde til rådighed, fremstillet af den parisiske op-

tiker Charles Chevalier, kun havde en lysstyrke på lzl4.

Samme år i Wien opfordrede ffsikprofessor An-
dreas Ettinghausen sin kollega matematikprofes-

sor Joseph Petzval til at beregne et lysstærkt ob-
jektiv - og i maj 1840 var beregningerne færdige.

Fremstillingen af objektivet blev overdraget til
optikeren Peter Wilhelm Friedrich Voigtlåinder,

og i efteråret 1840 var Petzvals objektiv færdigt:

lysstyrke l:3,71147 mm. Petnral monterede ob-
jektivet i et selvgiort pap-kamera. Denne prototy-

pe var grundlaget for det helmetal-kamera, som

Voiglltinder producerede fra begyndelsen af 1841.

Med Petzvals lysstærke objektiv var portrætbille-

der nu mulige, da eksponeringstiden kom ned på

ca. 30 sekunder i klart solskin. Det varede ikke

længe før Voigtlåinder kom med en forbedret ud-

gave, kaldet model 2, som var et firkantet nødde-

træskamera for to formater fremstillet af Neues

G0rlitzer Kamera-Werke.

Petzval-objektivet
Petzvals objektiv bestod af 4 linser. I front sidder

en sammenkittet linse af kron- og flintglas, bag er

der en flintglas-meniskuslinse og en dobbelt kon-

veks kronglaslinse, som er adskilt med en af-

standsring. I begyndelsen havde objektivet ikke
nogen form for nedblænding. Problemet var jo at

fll nok lys ind på pladen. I løbet af 1850'erne kom

en åbning til stikblændere med forskellige blæn-

Joseph Petzvals portræt & landsl(abslinse'

dehuller. Petnral-objektivet, som er særligt vel-
egnet til portrætbilledsr, har en ret lille billedvin-
kel, hvor der tegnes skarpt. På grund af en meget

stor billedfeltkrumning på ca. 5 mm med et 15 cm

objektiv, vil centerskarpheden hurtigt aftage mod
hjørnerne. Denne specielle effekt giver portrætfo-
tografiet en særlig dragende virkning ved, at kun
en lille del af ansigtet er helt skarpt. Fra dette om-
råde glider resten af billedet over i en meget har-
monisk uskarphed.
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times larger thin thit of tl-.e Posirive Len-s aione, can be
obbincd sbarply def,ned. :-..:ø
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Stmling: Dømarks Fotomusertm, :

;

Voigtlcinder Petzval-objektiv nr. 1.404. I:3,7/147 mm.

Hel- metalleameraet varforsynet med samme konstruktion

- uden nedblændingsmulighed. Senere udgaver vqr med

stikblænde. Desuden er gevindstigningen på museets

replilØ 0,5 mm, men på obiektivet (nr. 1.404) 0,7 mm.

t'4 B" Voigtlcinder & Sohn Braunschweig No.

33950 år 1889! H: 130 mm Ø: 85 mm V: L450
gr. Snekkedrev/st ikb læ nder/mes s ing m b I.

Da man havde behov for at aftage portrætter i
forskellige formater, var der også behov for Petz-
val-objektiver i forskellige størrelser. Objektiver-
ne blev benævnt efter frontlinsens diameter i wie-
nertommer og linier. De kan være meget store 20
cm - 30 cm i linseåbning og en længde på 50 cm
til 7 5 cm. Ud over de gode egenskaber som por-
trætobjektiv, blev Petrval-konstruktionen også
benyttet som projektionsobjektiv til lysbilleder og
kino.

Et klenodie
Jeg har, eller mere rigtigt, havde et Petwal-
objektiv fra I 862 i 17 cm brændvidde. Et af Kø-
benhavns store fotohuse fik lov til at lane det til
en særlig opgave, som jeg mente det ville være
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Kopi af et Voigtlånder daguerreotypikamerafra 1842-50. Objektivet er originalt, men af nyere dato.

Petzval Daguerreotypi-obiektiv No. 48 I 0, uden

stikblænde.

velegnet til. Det blev monteret på et Sinar- stu-
diekamera med centrallukker. En fotomodel med
perfekt make-up blev aftaget på 4x5" planfilm,
ca. det dobbelte af hvad objektivet var beregnet
til. Resultatet, ja alle var chokerede, en fuldkom-
men perfekt skarphed og farvegengivelse i cen-
trum og en meget smuk glidende uskarphed mod
hjørnerne. Som sagt ejer jeg det ikke mere, de vil-
le ikke undvære så skønt et objektiv. Til gengæld

ser jeg tit let genkendelige reklamebilleder i avi-
sen taget af unge reklamefotografer, som har lært
at udnytte et 135 år gammeltPetøral-objektiv.

Udviklingen
Lysfølsomheden i det fotografiske materiale blev
hurtigt forøget med vådplader og senere med tør-
plader. Behovet for objektiver blev derfor: mindre
lysstyrke, bedre optiske egenskaber og billedvin-
kel. I 1877 fremkom Voigtlåinders Euryskop, et
symmetrisk dobbeltobjektiv af Aplanat-typen.
Med opdagelsen af nye glassorter, sidst i 1880'-
erne, beregnede dr. Kåimfer og dr. Scheffler iPortræt Euryscop II No.4. Nr. 47977.
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1892 Voigtlåinder Collinear dobbelt anastigmat
l:6,8. En 6-linset optik sat samrnen i to kittede
grupper. Da1;or objektivet fi'a Goerz har lignende
opbygning.

Et Petmal portræt/objektiv, type nr. l7 561 fremstillet af
H ermagis/ Brevetå. En s åkoldt " Ftinfz r;ller " I 8 5 6 -

En Voigtlrinder der vil noget! Længde 38 centimeter.
Objektiv nr. 10.247 fra 1862 - en sand pryd på Danmarks
Fotomuseum.

Danmqrl$ Fotomuseum ejer et par dnbelige Yoigtldnden objelaiver som stammertra Tebtologisk Instituts samling der

blev ødelagt ved bombardenerrret af Shell-Hwet den 2l- marts 1945. Det største objebiv vejede i hel tilstand 14,7 kg., og
hovde en totallengde på 55 cn. Lysstyrle I:4,5, brendvidde 75 cm. Produhiorcnumner l2.430fra ca 1864. Det ardet
objeldiv har nr. 6.02 I , og er fremstillet i første lulvdel af I 850'erne. Begge er Petnal-portretobieldiver'
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BENJ. FRENCH & CO.,
319 Washington 9t,, Borton, Mræ.,

Pnoroc RAPH tc terER lALt.
aoL lt..n In tlr. Uiltaa ltataa 

'br

Uoigtlander & $on's

Portrail il;scopos,
TIIE IllETI P|IRTRIIT I.EXEEt.

And the Celebrated EURYSCOPE LENSES for Stånd-
Ing Flguroa, Groups, Largo Hoada lånd-

acap€o. I natantanoou! Vl€wc, ctc.,

Nor cotr.Fuctcd of ncr Jcne Glerr, rpccielly m.dc for Votgrllndcr; tho
(rvqrlto Lcnsr ol Ametcurg, Uortrrllcd br Dctcctlrr Crorru.

,t Lto. rEE rTtt Do?vrlat

DARLOT LENSES,
FOR PORTRz|ITS, Ll\NDSCAPES, &c., llc.

AA
ngTE TnuPtrtrcu ruunr PIPBL,ø-r>

a.rd i.r Flo rJ- oaI..!..a.ra cr? caLf aF.Gl.titaa.
96

Voigtlrinder objektiv nr. ;,3.335 fra 1855.

liam li ng : I)anmar ks Foktmuseu m.

Tilhørende portrætobjektiv nr. 12.653, ca. 1863.

Samling: Møntergården, Odense.

Stereoskopapparat med to Voigtlcinder objekiver nr.
13.730 & 13.731 ca. 1864. Har tilhørtfotograf Hans C.

Brdns (1844- 1924), Odense. Samling: Møntergården,
Odense.
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Den ældst lrendte danske prislistefor obiek-

tiver 1866.

Triple-onastigmat f:8/600 mm Cooke Lens Pat.
1894 nr. 81225 HD Trylor + tillægspatent 1898.

Taylor/Voigtlander & Sohn nr. 86757. H: 106 mm
(ring: 132) Y: 1.950 gr. (stikblænde).

I den nu omtalte periode 1840-1900 fremstillede
Voigtltinder ca. 60.000 objektiver. Ikke noget
stort tal. I samme periode optrådte Voigtlåinder
næsten udelukkende som leverandør af objektiver
til andre kamerafabrikker. Fotografering var for-
beholdt et meget lille antal brugere. Fagfotografer
med store atelierkameraer benyttede objektiver
med brændvidder pa20 cm - 100 cm. Med rulle-
filmens fremkomst og de nye små handkameraer,
beregnet til de mange amatører, var der behov for
nye typer objektiver.

Tbc Bdtbh tounrl AJmrato Ad,ylrtlr.b.Dta.
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Billedformatet blev nu typisk fra 6x9 cm til
l3xl8 cm, hvilket krævede små objektiver på 8
cm til 2l cm. Lysstyrke blev igen et krav for at
kunne tage øjebliksbilleder, samtidig med at de

skulle være anastigmatisk korrigeret. År 1899
fremstilledes et objektiv hos Voigtliinder, scm
kunne opfflde disse nye krav. Dr. Hans Harting
beregnede objektivet Heliar. En S-linset anastig-
mat med lysstyrke l:4,5. "Das Meisterobjektiv"
kaldte Voigtlånder dette objektiv, som havde en
sakaldt "plastisk skarphed". Overgangen mellem
skarphed og uskarphed gav heliar-billedet en sær-

lig harmonisk afrundethed. Objektiver af mere
enkel konstruktion og derfor prisbillige dukkede
senere op. Skopar l:4,5, en 4-linset anastigmat
med 6n kittet gruppe og to fritstående linser.
Voigtar l:6,3, en ukittet 3-linset anastigmat. Ra-
diar l:6,8, en 4-linset ukittet dobbelt-anastigmat.
Disse objektiver blev fremstillet i forskellige ty-
per fatninger alt efter kameratype.

..T}IE PERFECT LENS."

I cm. lo 20 cm.,

F 5.{.

25 om. to 60

cm., F 3'3.

Thc .roolllnCap' it thc mosr pcrfcct rypc of rnr3tiRmtt lcn3. It
hag ell rbo corrccrions thrt ir posslblc ln a-lenr of tbis dcscriprion. It will
make r simulttncously rberp picturc of vcrricel rnd horlzootet tincs
crossinl cach other, or e pcrfcctly rharp picture of concentric circles...Colllncap' Lenle! arc rymmetricrl, thc fronr and bacl com.
binetion bcing cxrctly tbc remc focug; crcb comblnation lt io irsclf
corrccrcd, ecbrom-etic, rn.stitmrtic, of rherp dcining powcr, rnd cra
bc usod es r sinilc lcnr,

f|crleg Il., F6'4, ir uscd for crtra rapid wortr wirh r focrl plaoc
sbuttar, llso mogt ruiteble for ell worl pcrtormcd in r wcel light, 'This
lcns ir gcncrally uscd.by Prcrs Photograpbcrr for pbotogrepElng borre
racc3. ltblctes, Inrmua ln niturt, alc.

? cD. I e aE. .ra tha l.ltar rpa3lrtlt Etda lor Clna|lrtcanph ro?1.
_-
Scod for Cooplcre Llst to rzr€hitlå""* St., Hotborn Ctrcur,
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St.1 Holboro Clrcur,

Universal Heliar I:4,5/30 cm. 1930 design-

Til bælgkameraer anvendtes objektiver med cen-

trallukker. Billigste type er Embezet-lukker med

3 tider. Ibsor-lukkeren havde 7 tider, fra I sek. til
lll25. Compur-lukkeren var den dyreste og nor-

malt monteret med Heliar objektivet. Til ud-

trækskameraer med spaltelukker benyttedes ob-
jektiver med fokuseringsfatning. Desuden levere-

des objektiver i normalfatning, dvs. kun med iris-
blænde. Til stereokameraer kunne leveres et ste-

reo-par objektiver med ens afstemte brændvidder.

Til alle objektiver passede Focar-forsatslinser,

som kunne gøre brændvidden større eller mindre.

Tbc.. Ilellftr? Lenf it e brillirnt Anestigmaric Objectivc, working
et r full lpcrturc o( F 4'5 io rll sizcr; it il culteblc for the most rapid
inttantancdu3 rvorl, rlso for Porrreitr, Groupr, Lendscrpcs, rDd Prcss
Pbotogrrpby.

Owint to itr lreat lumioosity iortentlncou! crPosuret in thc open air
cea bc trlca 1$65tb of I second or lcsr) in feuouieble light. The dc6ni'
tion ir cxcellcnt, rod thc lcos Ir perfcctly frec (rom come.

Smrll picturcr trkcn with thc "!f6ll4p' LQn! can bc enlargcd
witbout eiy notlcceblc dccrcalc of dc6ollioo.

ttIIclllP" Lcnler, combincd with TclePhoto attechmcnts' rvill
bc found most ruilablc for Tclephotogrrphy.

6l o/m and 8| o/m lpcolally medc for Cinematogrepb rorl.
Tbc cort of prlriog two "Hclierr" for Stereoscopic work is E/'

"Heliar" l:4,5/30 cm Voigtlcinder & Sohn, Braun-

schweig No. 105859 år 1900! H: 100 mm Ø: 84
mm V: 900 gr. Aluminium! - irisblænde dog i mes-

sing. Fotograf Golst, Odense. Ditlev Jensen. Tabt

og splintret modlysblænder. Heliar var i mange år

fot o gr afer ne s for e t r ukne p o r t r æ t - o bi e kt iv.

([,,] ,n

'L 
) ' n*-/*

( e y,,rÅr ***'J'"l6- 
tq' t J-l

Dr. Hartings Heliar-optik
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Som noget særligt havde Voigtlåinder Tele-Dynar
126,3. Ved at skrue front- og baglinse ud af lukke-
ren og i stedet montere en Tele-Dynar, fik man nu
ca. den dobbelte brændvidde uden et længere

bælgudtræk.

24x36 mm
Voigtlåinder kom sent på markedet med et 24x36
mm kamera. I 1939 dukkede et Vito klapkamera

op, med Skopar l:3,5/50 mm og compurlukker. I
perioden 1900-1940 produceredes objektiver fra
nr. 60.000 til lidt over 2 millioner. En stor periode

for de mange nye kameraer og tilhørende gode

objektiver.

I 1949 lagde Voigtlåinder ud med nye udgaver af
de gammelkendte objektiver. Vi ser nu Color-
Skopar og Color-Heliar. Farvefilmens fremkomst
var årsagen til de nye objektiver. Voigtlåinder sat-

sede for alvor på 24x36 mm. Vito-kameraer med

Color-skopar l:3,5/50 mm produceredes i mange

varianter. Vito III, en topmodel i 1950. Vi ser for
første gang det 6-linsede Ultron l:2,0150 mm i et

klapkamera med koblet afstandsmåler. Hele ob-
jektivet bevæges, trfo der fokuseres med en dreje-
knap på kameraets venstre side. Dette fokus-
princip finder vi igen på målsøger-systemkame-
raet Prominent. Man drejer blot på fokushjulet, så

føres hele kamerafronten med en Syncro Compur-
lukker frem og tilbage så det passer til de 3 nor-
malobjektiver, Color-Skopar l: 3,5, Ultron l: 2,0

og Nokton l:1,5. Disse normalobjektiver sættes

med bajonetfatning direkte i lukkeren. En ganske

enkel og elegant løsning. Men det er et målsøger-
kamera system, som skulle sælges på niveau med

Leica - og det gav nok problemer hos Voigtlåin-
der.

Prominet
Prominent-systemet omfattede en l:3,5135 mm
Skoparon, som blev monteret på en stor yderba-
jonet på selve kameratruset. Fokuseringen skete

ved at dreje på fokushjulet som bevægede kame-

raet som en 50 mm. I 35 mm fatningen sad en

sindrig mekanisme, der reducerede fokusbevæ-
gelsen så den passede til 35 mm! Meget snedigt

og besværligt.

llbr Brltlrh Jouranl AIErDlo ldvcurramtr.

Der lelzte Sc
Grnru r|. b.in DlrFrnt.n, to hlntl ruch bri drr
foto.Llnro dl. OOla dor lelirsr tu to"t ren drr GOro'

do Schtitl'r rb. Drrhrlb grnOgl dir nrulich brrchrir-
brnr Schtdtrrblll t0r .in. Voigtlindrr'Linrr ncch
hngr nlchr, tcndlrn ll null vot d.n Pcli.tan .ttt
ncch rln,.ltlrt.t tehlill".int.tGhrlr.t w.td.n.

Di. Arb.it r.lbtl nrch.r rrlllni.t!.tdr3htr Schl.il'
E.rchin.n, tbrr boin Elnrlehrrn drr tchhilrehrlen
und vor rlhn b.ln Unt.tt.tr in Ci. rrlit. Scheb -
un dh Gcgrnrrirr drr Linlr lu rchhihn - nu0 gr'
rrttig rulgopr0t wrrdrn. Dh Linre n n0:rn nlnlich
g.r.o dir gtrichr Lrgr wh In drr .trtrn Schlla b''
lcnmrn, tonll v.rd.n tla aint.itig uad dir grnrr
Arbrir [r lor di. Krlt, d.nn hinrrhrr ru Lcrigi.rtn
tlbt'r l.trt tri€htt n.ht.

Mrrchin.n.tb.ir - lird drr Lrir ri.ll.ichr ..t.., snd
run Tril hrt .r d.nit rogrr rrcht. Wlnn tt rbrr drl
Einlinen und Un:etrrn d.t Lintan ralb.t n'Ghtn
rclltr. drnn riirdrn ihm doch dl. Aut.n iibrtg.h'n.
lri diorr Arb.ir l.r ehna d.n .x.lt.n d.sI3ch'n
frchrrbritrr nishlr ru mrchrn; und drr Wrlrrut
Voigrtlndrr-Obl.ktit. i.t hin Grlchrnl drr
rondcrn rird rlglich nru atltb.ilat.

" I)ynar "

A Now Rapld ObJcotlvc F 6, rdapted lor rll rcqulrcmcntr
of up-to'dltc Photogrephy.

Tbc "Dyna,n' Lan! it conrtructld of brrd colourlcg lcar
glæs, ooted for its grert lighr trenrmlttlng powcr, uniforalty of
dcinitioa, and brillieocy ol ltr picturcr. lt conrilt! of tbrcq æprntr
lcnrcs ro errengcd ar to obteio crtrenr rrpidity, ead h cxcellcntly
rdrpted for tbc most repid inrtentaacour crpolura out of doorr, Wo
prrtlculerly recommend lt for Heod Ctmcrr worl, oo rccouot of itr
lllbt eeitbt.

"Dtnr"F6.

Tbe covering powcr of tbe " DynaPr" cooblncd.wltb ltt grat
sharpocrs of dcfinition, b wonderful, rnd owlog to ltt rcicotlic coo-
3tructioo tha llluminetioo lr equelly rbarp oo tbc crtreoc cdgcr u In
thc ccntre of thc plrtc, tbc ao3lc of imrgc ir dso vcry lrrgc, er tbe
followlng Teble Indicetcs.

b: 8izcolPtrt I F.
Equivr- in rbrrplycoverril I i?

'å"å'-,å; ffiT'f;,#."i 3;

-t*; r"" I r* lc..o-llr {li 2l'{lxSI! Qx{l tll Cl

ilt l{' 3åo F I I'i 3t I fl,!,i ! irr iili!:r'61 x.l: I xTir 0.i
The cost of poiriag two " Dtnrrs " lor Etcreorcopic lilorl fu t/'
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Apo Lanthar I:4,5/30 cm i ComPound V

lukker.

Linhof Apo Lanthar I:4,5/150 mm. Bemærk de tre riller
som er farvet rød-grøn-blå.

Apo Lanthar: 2 I0 mm, I 50 mm & 105 mm.

liøtlittg: Niels R. .lensen

Prominent kunne også benytte to teleobjektivero
Dynaron l:4,51100 mm og Super Dynaron
l:4,51150 mm. Disse to teleobjektiver havde in-
gen koblingsmulighed med målsøgeren i kamera-

et. En løs afstandsmåler blev anbeålet. Desuden

havde man en meget smart udtænkt Turnit-søger,
som kunne drejes 180 grader. Ved at vippe ma-

skeklapper op og ned og dreje søgeren kunne den

tilpasses de forskellige objektiver i systemet.

En Makro-skopar 50 mm og en spejlrefleks for-
sats med en Telomar l:5,51100 mm gav fine mu-
ligheder for makro-fotografering. 1958 kom mo-
del II med den gode l: I krystalklare målsøger

med rammer for systemets 4 objektiver.

Voigtlånder producerede kun få nye rullefilm-ka-
meraer efter 1945. Perkeo 6x6 cm fremkom med

Color-skopar l:3,5/80 mm og en billigere Vaskar
på 1:4,5 i lysstyrke. I 6x9 cm formatet ser vi Bes-

sa I & II med de kendte Vaskar, Color-Skopar,
Color-Heliar, samt et helt nyt objektiv Apo Lant-
har l:4,5/105 mm, 5-linset som Heliar, men med
en glastype som indeholdt grundstoffet Lanthan.

Objektivet havde på ydeningen tre farvede ringe,
rød-blå-grøn. De symboliserede objektivets særli-
ge apokromatiske årvekorrektion. I 1958 frem-
kom det avancerede spejlreflekskamera Bessa-

matic. En helt ny række objektiver så dagens lys -
kameralukkeren og objektivfatningen blev i øv-
rigt fremstillet hos Compur-Werke. Vi finder det

samme system på Retina-Refleks og Edixa-Elec-
tronica SLR samt Vitessa T og Retina III S. Ob-
jektivprogrammet omfattede 8 forskellige brænd-

vidder fra 35 mm til 350 mm. Særligt interessante

objektiver er Skoparon l:2,0/40 mm, en 9-linset
vidvinkel, Septon l:2,0/50 hffi, en 7-linset nor-
mal, samt teleobjektiverne Super Dynarex 200
mm og 350 mm. Den første "gummilinse" til
24x36 mm så dagens lys i 1959, udviklet i et

samarbejde mellem Voigtlåinder AG og Zoomar
Inc. New York. VoigtlåinderZoomar I :2,8, 36-82
mm var en l4-linset optik. Man stiller skarpt ved

at dreje fronten og zoomer ved at skyde en åben

ring frem og tilbage.
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ttSolens Riget'
Alt dette udstyr var af meget høj optisk og meka-
nisk kvalitet, men der var jo også en verden uden
for Braunschweig. De japanske spejlreflekskame-
raer kom på markedet omkring 1960 i hurtig ræk-
kefølge: Asahi Pentax, Minolta SR-2, Canonflex
og Nikon F. Bessamatic og lidt senere Ultramatic
havde fået voldsom konkurrence!

Set fra et optisk synspunkt skulle den nye udfor-
dring blive ganske alvorlig, ja nærmest dødelig
A er efter fremkomsten af Bessamatic. Et truende
problem lå i valget af en Compur-lukker bag ob-
jektivet. Kameraabningen var kun 25 mm. En ek-
stra lysklap bag spejlet krævede en kompliceret
lukke-op og -ned bevægelse i lukkeren ud over
selve eksponeringen. Den lille lysåbning gav en
række problemer med objektiverne. Lysstyrken
og fokuseringen blev begrænset især på teleob-
jektiverne. Eksempelvis var nærgrænsen for de

tre teleobjektiver 135-200-350 mm henholdsvis 4
meter, 8,5 meter og 28 meter. Skal man nænnere:
kræves Focar nærlinser.

Sammenholdes dette med det utroligt store udbud
af tilbehør og lysstærke objektiver som de japan-
ske spejlrefleks - spaltelukker kameraer havde,
aner man en af årsagerne til de problemer, Voigt-
liinder AG skulle komme i. Hvis Voigtlåinder AG
havde erkendt de problemer, der lå i valget af
Compur-ltrkker i systemkameraet Prominent og i
stedet konstrueret Bessamatic med spaltelukker,
kunne meget måske have set bedre ud for Voigt-
liinder AG's overlevelse. Der var mange fine ty-

Super-Dynarex I : 5,6/3 50 mm.

ske spejlreflekskameraer med spaltelukker i
1950'erne. Exakta, Praktica, Praktina, Contax S,
ja selv Leica havde spaltelukker. Hos Voigtlåinder
AG valgte man det gammelkendte: den gode og
pålidelige Compur-lukker. "Voigtliinder - fordi
optikken er så god!" - det var et slogan, som var
at finde i alle Voigtlåinders brochurer. Det var nok
heller ikke forkert.

Ud over de gode Color-Skopar og Color-Heliar
m.fl. til amatørbrug, fremstillede Voigtlåinder AG
lige til det sidste en række fremragende objektiver
til storformatkameraer fra 6x9 cm til 18x24 cm.
Ultron l:5,5 i 6 cm og ll,5 cm. Heliar 10,5 cm til
30 cm med den plastiske skarphed. Universal-
Heliar 30-36-42 cm - berømt portrætoptik med
variabel softvirkning. Telomar, teleobjektiver
med kort byggelængde til filmplan. Apo-skopar
bl.9 fra '1,5 cmtil 75 cm. Sidst skal nævnes de 4
Apo Lanthar objektiver 10,5-15-21 og 30 cm. Jeg
er den lykkelige ejer og bruger af alle fire. Deres
evne til at fotografere farver og især farvenuancer
er en stor oplevelse. Trist at sådanne objektiver
måtte lade livet i 1972. Men de som eksisterer
lever i bedste velgående især i USA, hvor de

handles til høje priser. Det er nok fordi de er så

gode!

Voigtlåinder AG nåede at producere ganske man-
ge objektiver frem til slutningen i 1972. I 1934
fremstilles nr.l million, i 1937 nr.2 mio, i 1947

nr. 3 mio, i 1956 nr.4 mio, i 1960 nr. 5 mio, og i
1964 nr. 6 mio. Ved slutningen nåede de ca. 7,2

millioner.
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7 ilet retle Crtt o . .

Den altfor lange Betysningstid, der i Fotograflens [larndotl
var nødvendig ved Optagelser af'levende Model, resulterede
næsten alticl i stive og unaturlige Ansigtsudtryk, og Opta-
gelser af Dyr kunde man over[ovedet ikke tænke paa.

Derfor var det ligelregr en Revolution indenfor Fotografien,
da 'fyskeren, Peter \\'. F. Voigtlånder, byggede sine viden-
skabeligt udregnede Foto-Objektiver med en Lysstyrke, der

var fjorten Gange større end tidligere og med en usædvan'
lig Skarlrhed - de første i Verden. Det var i Aaret 1840.

Allerede den Gang, altsaa for over 100 Aar siden, blev Grund-
laget sliabt for hele den videre Udvihling af Foto'Optiken.
Idag har Millioner af de lineste Voigtlåinder-I(anreras og

Objektiver lært Fagfotografer o$ Amatetter,hvad vel gennem'

tænl<t Præcision betyder. Voigtliinder Fabrikernes Grund'
iclier og trlaal har overlevet enhver Krig.

t ntere end 100 Aar

ot

Tratlition og Præcision i OPtik og

2

Finmehanili

Annonce 1941.



IJnivers ahtrlb ehør

Per Ask Nielsen

Generelt adskiller det store program sig ikke væ-
sentligt fra tilsvarende fabrikaters kvalitetsproduk-
ter med bl.a. filtre og etuier i et lækkert design.
Som noget specielt skal nævnes kontursøgeren, der
kan bruges i forbindelse med stort set alle kamera-
er, idet den giver mulighed for indspejling af motiv-
feltet i et fuldt synsfelt - en stor fordel ved f.eks.
bøme- eller sportsoptagelser, ikke mindst hvis foto-
grafen bærer briller!

Prominent-systemet
Dette system var svaret på et voksende udbud af sy-
stem-kameraer og spejlrefleks løsninger. Der skel-
nes mell em 4 hovedområder:

1. Næroptagelser
2. Repro
3. Makro
4. Mikro (mikroskop)qåhr04QITIQ

Prominent-systemets omfattende udvalg dønner grundlaget for den
nærmere beslvivelse af systemets opbygning og anvendelighed.

85



Prominent med Proximeter I & Ilforsatse.

Elnstellbereldte
PROXIMETER I PROKMEIER ll PROXIMETER I u.ll komblnlerl
100-50cm 50-33 cm 33-25 cm

. Tlefanså6rfen-Tsbelle
lschorf obgeblldeter Rqum In cmrl

Obiekre nffernung

'l Dsr såqrf obgeblldele R um srslrecktslå beldlesen
nohcn Entfqrnuågen fawcfls zur Hålftc noå vorn und
noch hlnfen.

1. ttProximeterft - teknik:
Firmaet Hermann Schneider & Co Hamborg intro-
ducerede i 1955 linseforsatsen Proximeter, specielt
bygget til en række kameraer, bl.a. 3 fra Voigtlåin-
der: Vito III, Vitessa og Prominent. Proximeter er
en søgerforsats, der sammenbygget med Focar-
linser betyder at målesøgerens nærgrænse kan gå

ned til 24,5 cm (-l:2,5 med normaloptik svarende

til motiv llxlT cm). Alle Focar-linser er speci-
alslebne i Voigtlåinders kendte kvalitet.

lAufnohm ebrcn nwelte'50 m ml

Tabeller var en vigtig forudsætning for udnyttelsen

af Proximeter og nærlinser.

lolgtllndm
Irmcru

ilol gtl in il s[*gt*rlnuræhmrg.

ffi,4C.e qBrawnsdroelg 7

fr.nn:ftn'}ffiti:

40cm f 30cm

l5 l8
22 1tZ

Abbildungsmo8sfob
lrfi | t'tS I t'tz I t'tO I l:8 | tr6 [ t'5
Abgebildefes Abiektfeld in cm

uxÅ33xs0 Iæxgp Iiz*æ lttxzsf trxtlIIIxl
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l-* | .-.

Bordstativets mange mul igheder.

2. Repro:
Med dette udstyr er det en leg at affotografere
dokumenter, attester, fotos, tegninger, bogsider og
lignende i Din A7 (74x105 mm) til Din A3 (297
x420 mm).

Udstyret bestar af Repro-Skopar 3,5/50 (konigeret
1:1 også i farver) med indstillehoved og koblings-
ring, stativhovedplade + 3-9 stativ-grundben (kom-
binerbare). Hele udstyret transporteres nemt i en

almindelig dokumentmappe ! .

d: .::::ir;t:::::

::::aVl,:::t:

B ordstat iv med kuglehoved og s tat iv hovedp lade.

4\
//- 

-t;:lt;>\

\./\\ /''\\_
j\

Prominent reprostativ med forlængerben,
formatmåtte.

-n/
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Uom Bufsn

dns 6ssfgl

De mange kombinationsmuligheder var et
stort aktiv.

Sloliv-Grundbeine

PRourner.rT - Spiegelreflexs nsolz -

Focorlinse - Gegenlichtblende

PnourrurruT - COLOR-SCOPAR -
Focqrllnre - Filler -

Gegenlichtblende

Pnomrre ruT-ULTRON-

Proxlmclcr ll - Proximctcr I
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D iverse malcro-udstyr til Prominent.

t
I

I

Prominenl-Gehåuse

Dynoron 4,5/100 mm 
I

Color-Skopor 3'5i 105 mnn

3. Makro:
Malaoudstyret, der muli ggør næroptagelser i natur-
lig stønelse eller endda dobbelt - 2:l på filmstrim-
len, er selv i dag et fordelagtigt tljælpemiddel, når
det f. eks. gælder registreringer, kopinegativer/dias,
serieoptagelser af udsnit etc.

Det komplette makroværktøj består af en grundsøjle

med masker, Dynaron 4,51100 mm * specialobjek-

tiver: Color-Skopar l:3,51105 mm i specialfatning,
en dobbeltskruering til kobling af de 2 objektiver,
I sæt (3) hulblændere til regulering af skarpheds-
dybde, samt en forskruering til grundsøjlen. Bund-
pladens objektfelt 26,5x39,5 mm svarer i oven-
nævnte kombination til 24x36 nun, (kombinationen
kan med fordel anvendes med specialkuglehovedet
på det trebenede bordstativ, når det eventuelt hand-
ler om 3-D motiver).

.t
I

I

I

Grundgeriil
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Milrroskoptilbehør.

GEYAE RTt GElI E RALAC E tITU R

Rt.r3rd. lC/21 . K.b.nhrvn tl . T.lt. ilO 06CC

4. Mikroskop:
Skal naturens indre hemmeligheder afsløres er løs-

ningen mikrofotografi. Alle vekselobjektiver - und-
tagen Skoparon vidvinklen - kan anvendes. Største

målestok bliver nået med teleobjektiverne Dy-
naron/Telomar (l:2,5 mod l:5 ved 50 mm normal).
Mikroklemmeringen passer til mikroskoper med
okular diameter standard ph25 rmn, hertil monteres

spej lrefleksforsats eller vinkelbetragterstykket. Ved
en mikroskopforstørrelse på 100 gange bliver det

runde billede, der dannes med et teleobjektiv på

filmhinden forstørret 40 gange.

Mikroskop-Okutor 
I
I

Mikro-Klemmring
Arr.-Nr. 12Tl}g
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Voigtlånder gtafisk repro. . . .

Det var helt naturligt at Voigtliinder i begyndelsen
af det l9O0-århundrede begyndte at interessere sig
for det grafiske og reprotekniske område. Man op-
byggede efterhånden en status som underleverandør
- specielt af repro-objektiver. Firmaets mangeårige
tradition for høj teknisk standard muliggjorde frem-
stillingen af omvendeprismen Oxyn, specielle for-
vrængningsfri forsatslinser m.m. Særligt store
skarpttegnende reproobjektiver var et speciale. Til
alle disse formål fremstillede man objektiver som
f. eks. Apochromat-Collinear.

sn,$$:$,fi;
$t\s'

ReproCrlttlon.

,
h

Atr o chro m at-Go llin Bar
Hcrvorragcndcs Obiclrtiv

f0r Rcproduktions-Aibcitcn all* Art

U^X*Hr-
Prismen.

Vorsatz-
Kflvetten

Wmø & 9ohn, Å,-0., 2plisdo (0rtt,

w
Erauntdtndg

lllurtrlartc Ll3t.n koatcnlor
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Flw. museumsleder for Danmarl<s Fotomu'
seum besøgte i 1972 Agfa's historiske sam'
ling i Leverkusen, hvor dette imposante

reprolramtera stod i møgasinet. ,Format
60x60 cm med Voigtkinder-obi ektiv.

Udlrast til det kendte universal-reproko-
m er a fr a år hundr e ds krfi et. Univ er s øl- Repr o kam er a hv or t i I V o i gt I cinder I q er e de de t

nø dv endi ge r epr o- o bj ekt iv s amt t i I hø r ende t e kn i s k u ds ty r.
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Voigtlånder service. . . .

Ethvert firma afVoigtlåinders størrelse har naturlig-
vis en udstrakt serice og garanti - specielt et områ-

de som det hæderkronede firma gennem arene har

lagt stor vægt på. Vi kender vist alle eksempler,

hvor alle autoriserede instanser desværre kan

svigte. Forhenværende fotohandler og museumsle-

der for Danmarks Fotomuseum kan bekræfte hvor
uheldig et firma kan være trods dets mange kontrol-
foranstaltninger.

l 1'..' .j

,,. 11 .,, '. ;

I irt';:i: . :

ffiii,'
o 6 o 26 *,o.

,:,, ';,
In case of ony complslnt
please return thls allP

along,wlth the camera.

w

.fltil
:AI.TENTION! ;

, ;i!;., r",
, , \ Np-pris idter cette fichel

',' lrlgfb:la''retoirinåi'ån cos
' ,dc iiclalttatlolt cnselnble

I r.a
' ' avcc I'opparell.

tn;t//.*//Xv/IrV/xV[:tif ';:fi *::tlf 'f /,V:':t[;x,.1tt
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!*tm I i ng : Danmar ky Fotomu.se u m.

Sigfred Løvstad

Da min broder Kristian Løvstad i 1950'erne anskaf-

fede sig et Voigtltinder Bessa II med Apo-Lanthar
optik, var han sikker på at have fået det perfekte

fotografiapparat til de opgaver, der egnede sig for et

6x9 cm rullefilmskamera. Resultaterne stod imid-
lertid ikke på højde med forventningerne, eller det

reklamerne havde lovet. Kameraet vandrede adskil-
lige gange fra hans hjemby Skive til serviceværk-
stedet. Der blev justeret på afstandsindstillingen,
rettet på dit og dat, men lige meget hjalp det. Det
"fine" apparat blev derefter lagt til side.

Så skete der det, atjeg i 1959 som fotohandler blev
inviteret til et besøg hos Gevaert i Antwerpen og
Voigtlåinder i Braunschweig. Min bror benyttede
anledningen og bad mig tage kameraet med. Nogle
prøveoptagelser med henholdsvis Apo-Lanthar og
et Retina-kamera, viste med al tydelighed at Retina-

optagelserne var de bedste. Godt wed over den nyt-

-teløse investering gav han mig den "hilsen" med, at

+Ee )w6#

Afprøvnings garantier på obi ektiv er'

hvis de ikke kunne forbedre Voigtltinder-kameraet,

måtte jeg forære dem det!

Turen blev ledet af daværende direktør for Gevaerts

og Voigtliinders generalagentur i Danmark hr.

Graae. Jeg følte, det var en pikeret situation at kom-

me som gæst og nænnest have en "skideballe" med

i bagagen. Jeg betroede mig derfor til hr. Graae,

som kontaktede en af fabrikkens ledende folk. Den-

ne så med stor alvor og bekymring på prøveoptagel-

serne, som forelå i form af billeder. Man lovede et

svar næste dag. Det var en meget undskyldende og

beklagende vært, der overbragte mig min broders

Bessa II. Det viste sig, at der var sket det utænke-

lige - objektivet var samlet forkert. Slutkontrollen
måtte have sviEet, man havde virkelig fået "røde

ører". Hjemvendt med en prøvefilm og mange und-

skyldninger til brormand, som derefter havde me-

gen fornøjelse af det fremragende Apo-Lanthar
objektiv.

I nrere ettd 100 Aat

Trntlition og Pr:r:cision I Optik og Finnrekanik

lJtr må dcrrr rcbcrrArrtcr htfurg>
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Grirlbn r\ &ril Sa.ra.d:dt ilLt dcr
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Kamera & objektiv produktion

Oversættelse : Gunni Jørgensen
Bearbej dning: Flemming Berendt

Hvad er et Voigttånder kamera? Lidt glas, en smule metal, lak, Iæder og enkelte

andre småting samt en over 200-årig håndværksmæssig tradition der bygger på

kunnen og erfaring.

Voigtlrinders fabrilubygninger i Compestrasse omkring I I70.

I 1945 fik Voigtkinder i Braunschweig
b es ø g affeltmars køl Yisc ount Mont gomery,

i midten ses direktør Nolte.

90 årfør begtndte det hele med helmetal-ksmeroet, som

Voigtlrinders direldør Oehme og chefredaldørfor det tyske

Photo-Magazin dr. Croy i 1956 står og beundrer.
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I I g I0 var produktionsforholdene præget af hånd- og dampkraft, hvor de enkelte kameraelementer

måtte gennemgå utallige orbeidsprocesser. Begge billeder erfra 1910.
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5000 flittige hænder

Rudolf Magnus

Automatproduktion
Mere end 2.500 personer var ansat, da firmaet var
på sit højeste for at virkeliggøre ledelsens og kon-
struktørernes tanker om at fremstille præcisionska-

meraer med de bedst tænkelige objektiver. De man-
ge medarbejderes indsats i den daglige produktion,
er nok en beskrivelse værd.

Kamerafabrikken Voigtliinder har altid været blandt

de førende med hensyn til automation. Talrige
helautomatiske maskiner sørgede for fremstilling af
enkeltdele til de mange kameramodeller. Skruer,

møtrikker, bøsninger, stifter, spindler og objektiv-
fatninger, alt blev forvandlet fra rcr,plader og stæn-

ger, som maskinerne fodredes med til at fremstille
brugbare kameraer. Medarbejderne har kun to opga-

ver at udføre: at indstille automaterne til den ønske-

de funktion og derefter overvåge at det bliver gen-

nemført. På de sakaldte revolverdrejebænke frem-
stilles ikke skydevåben, men derimod enkeltkom-
ponenter. I stanseriet, hvor larmen er uudholdelig,
presses eller udstanses de enkelte blikstykker i den

givne form og størrelse, dernæst bøjes metaldelene,

huller bores og kanterne bøjes. Endelig præges fir-
manavn og fabrikationsnummeret i bund eller top.

De mange enkeltdele må derefter gennemgå en

efterforarbejdning, inden de lader sig montere til
kameraer.

Støbedele, spejl- og søgerhuse indkøbes fra special-

fabrikker, men efterbehandles, bores, fræses og

nittes som en rationel serieproduktion. Det noget

ensformige og monotome arbejde udføres af ufag-

lærte, og kræver stor nøjagtighed med hensyn til
præcise måI. Disse silaes gennem borelærer og

boreautomater. I en særlig afdeling graveres ska-

laer,indeksstreger og lign. på fatning- og objektiv-
dele. Graverautomater er udviklet hos Voigtlåinder,
hvor styring af gravernålen sker gennem elektriske

relæer. To andre vigtige afclelinger er galvanisering-

og udviklingsafdelingen. Messing, krom og den

sorte lak skal kunne modstå dagligt brug uden at

vise nævneværdige slidspor.

| 1952, anden gang, photokina blev afholdt i Kiiln deltog en dansk gruppe af foto-
handlere under ledelse af fotohandler Peter Vindum (1893-1978), Viborg. Efter hjem-
komsten fik P. Vindum tilsendt et album med fabriksbilleder fra Voigtlånders fabrik
i Braunschweig. Det er et antal af disse fotografiske optagelser som vises her.

Samling: Danmarks Fotomuseum.

"Der Photohåindler" august 1956.

En af de mange stansepresser ifunktion.
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Låsen på bagklappen nittes På.

Aut om at i s k hor is ont ql mqs kinhøv l.

Montage
De store montagehaller med lange borde, hylder og

tilhørende montageværktøjer er næsten udelukken-
de bemandet med kvinder. Voigtlåinders mange ka-
meramodeller kræver montering af et utal enkelt-
dele, nye medarbejdere får altid stillet spørgsmålet:

"Haben Sie Fingerspitzengefi,ihl". Foruden arbejdet
med isætning af bælg og påsætning af beklædning
med ægte skind, gælder det først og fremmest at

montere de rigtige enkeltdele korrekt i kameraet.

Objektiv og kamera skal passe på brøkdele af mili-
meter, hvilket bliver overvåget af utallige kontrol-
lører, disses antal er naturligvis aftrængig af prisni-
veauet. På dette felt har Voigtlåinders produkter
altid levet op til den højeste standard.

De mange automatbænke står på rad ogrækl<e.
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Metalslibning skal udføres med akkuratesse. I små bokse bliver de enkelte apparater lakeret.

Samlebånd 7-8 giver et indblik i automa'
tionens effektivitet.

Kem is k rus t b es ky t te I s es b e ha nd I i ng.
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Objektivet anbringes i en Bessa II. Den strenge kontrol er legendarisk hos

Voigtlander.

Lrltarlnahrna

IIOIGTLilNDER
Den nye moderne Voigtlander-fabrik 1963.
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"Friedrich lTilhelm Voigtlcinder var den fødte "håndværker, som hver
eneste morgen mødte punktligt ved arbejdstids begtndelse trovlt
beskæftiget med at udvælge de rigtige glassorter, hvori der blev lwet
rids til snitlinier med en diamant". Fotograferet i 1922.

Objektiverne
De store uhandterlige råglasblokke indkøber Voigt-
lånder bl.a. fra glasfirmaet Schott i Mainz. Mere
end 250 forskellige glassorter, hver med sin typebe-
tegnelse og smeltenwnmer star til rådighed. Råglas-
blokkene føres ind i en hal, hvor præcisionsrund-
save, hvis klinger er besat med diamantsplinter snit-
ter glasblokken ud i kvadratiske stykker. En splin-
trende lyd høres, når hjørnerne brækkes al og man
med kanadabalsam klæber et antal skiver sammen.
Med kredsende bevægelser bliver den kantede sta-

bel hurtigt forvandlet til en cylinder, som består af
et bestemt antal runde glasstykker, grundformen er
hermed fremstillet. På solide bænke er opstillet
roterende værktøjer, slibeskåle og slibehoveder,
som skal polere de krumme linseoverflader under et
rwje beregnet tryk. Årtiers erfaring ligger til grund
for den nøjagtighed, hvormed de konvekse og kon-
kave linser bliver til. Smergel, opløst i vand, ud-

fører arbejdet. Linser med samme krumning kittes
fast på en bæreflade og bearbejdes nu til den sidste
finslibning. Dette krævende arbejde udføres af højt
betroede fagfolk. De mange polermaskiner roterer
i en frem- og tilbagegående bevægelse, således at
polerkornene gennemfører en kompleks bevægelse.

Ethvert punkt på overfladen bliver således slebet.
Mange hundrede arbejdsgange og stor erfaring
ligger til grund for, at man pludselig kan se råt,
uigennemsigtigt glas blive glat og gennemsigtigt.
Krumningstolerancen på linseoverfladerne er un-
derlagt et prøveglas, hvis krumning er pinlig nøj-
agtig med krumningen som modstykke til linsen.
Prøveglasset bliver sat på den polerede linseover-
flade, mellem begge overflader er nu en forsvin-
dende tynd luftspalte, hvor der opstar interferens-
striber, hvis antal og bredde og i den rækkefølge
farverne ses, kan aflæses af fagmanden. Her kan der
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Radialfræsemaskine.
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Fostgørelse af objektivet sker ved håndkraft.
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være tale om forskelle på 10.000 dele af en milime-
ter. Lige så vigtig for det færdige objektiv er, at den

optiske akse gfu præcist gennem linsecentrum, det

kaldes at centrere linserne.

Ved optisk eller hfuidcentrering bliver den forud
opvannede linse kiuet på en roterende spindel, så-

ledes at den endnu kan forskydes lidt. På linse-

overfladen bliver der indspejlet et lysende måle-

mærke. Centreringen består deri, at den endnu be-

vægelige linse forskydes således at spejlbilledet stfu

helt stille. Kitmassen størkner, og man sliber den

ønskede diameter på den centrerede linse til. Dette
kan også gøres automatisk, resultatet bliver det
samme. Den "ltrkkede" afcleling er stedet, hvor lin-
serne samles til objektiver med fatninger. Rummet
skal være aldeles støvfrit. På specialdrejebænke
bliver objektivåtningen med gevind skåret, og de
pinligt rengjorte linser bliver anbragt i fatningen,
hvor centreringen bliver fastholdt.
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Kronofogi over Voigtlånder 1732 - 1994

1732 JCV født d. 19. november i Leipzig.
1755 JCV arbejder i Prag og Wien.
1756 JCV grundlægger firmaet Voigtlånder iWien.
1763 JCV får beskyttelsesdekret udstedt af Maria

Theresia.
1767 JVC gifter sig med Maria Magdelena Woltf. (3

sønner og 1 datter).
1770 JCV gør sine første opfindelser. JSV født.
1779 JFV født d.21. maj.
1797 JCV død d.27. juni iWien.
1800 C\ ru og JSV åbner værksted.
1807 Joseph Pebral født d. 6. januar.
1808 JFV etablerer et værksted.
1812 PWFV født d. 17. november.
1815 JFV får brilleprivilegium.
1823 JFV får kejserlig privilegium for sin teaterkikkert.
1837 JFV overgiver sit værksted til R/VFV.
1839 Fotografiet bliver opfundet af Louis Daguerre.
1840 J. Petayal beregner sit lysstærke portrætobjektiv.

PWFV fremstiller objektivet.
PWFV konstruerer helmetal-kameraet.

1841 Helmetal-kameraet markedsføres og ca.

Beatrix og Voigtar objektivet.
Rollfilm Kamera.
Bessa
lnos I og Jubilar.
Brillant, Superb, Prominent 6x9 og Virtus.
Inos ll.
Objektiv nr. 1.000.000.
Firmaet indgår aftale med Gevaert iAntwerpen om
produKion af lilm og papir.
Objektiv nr. 2.000.000.
Brillant V6, lille Bessa og Boxkamera. Der
fremstilles ca. 25 kopier af helmetal-kameraet.
Bessa E og Vito.
Firmaet overgår til krigsprod uktion.
Voigtlånder undgår demontering efter krigen.
Objektiv nr. 3.000.000.
Perkeo, Bessa ll og Prominent 24x36. Dr. Tronnier
konstruerer Color Skopar, Ultron, og Nokton.
Vito lll og Telomar, Dynaron, Super Dynaron og
Perkeo ll.
Firmaet skifter navn til Voigtlånder AG.
Apo Skopar og Vitessa.
Vito B og Perkeo E.
Firmaet fylder 200 år. Vitessa T og Vito BL.
Objektiv nr. 4.000.000. Der fremstilles ca.20A
kopier af hel-metal-kameraet. Aktierne fra Schering
AG sælges til Carl Zeiss Stiftung
Vitomatic l.

Vito B (Albada), Vito BR, Vitomatic il og
Bessamatic.
Dynamatic. Servicecoorporation åbnes i

samarbejde Fa. Zoomar i New York.
Vito C-CD og CLR. Objektiv nr. 5.000.000.
Ultramatic, Dynaret, Dynaron, Skoparet, Skoparon
Super Dynarex og Vitoret.
Firmaet har 2.500 ansatte.
Vitrona og objektiv nr. 6.000.000
Bessy.
lcarex og Uftramatic CS. Firmaet Zeiss
I konA/oigtlånder oprettes.
Vito CS/CSR.
Vitessa 500.
Bessamtic CS. Voigtlånder og Zeiss fusioneres.
350 ansatte fyres og der arbejdes på halv tid.
Produktionen stopper i Braunschweig. 1.900
personer afukediges. Firmaet bliver til Optische
Werke AG.
Voigtlånder Vertriebs GmbH oprettes som Rolleis
2. salgskanal. VSL 1 og VF 101 produceres i

Singapore.
Optische Werke AG lukker og overtages af Rollei.
VSL 2, og VF 135.
VSL 3E. Der fremstilles 100 kopier af helmetal-
kameraet.
Vitoret 110 og 1 10 EL.
VF 135 og Vitoret 110 EL.
Rollei går konkurs og Plus Foto overtager resflagre
og salgsrettigheder. Vito, Vito C og Vito CS
fremstilles hos Balda iWestfalen.
Voigtlånders sidste reparations-service lukker og
overflyttes til Plus Foto.

1925
1927
1928
1931
1932
1933
1934
1935

1937
1938

1939
1943
1945
1947
1950

1951

fremstilles.
Kameraet solgt i600 eksemplarer.
Pebral bryder med Voigtlånder.

1952

70 stk. 1953
1954
19561842

1845
1846

1849
1851
1852
1856
1857
1858

1859
1862
1864
1865
1867
1868

1877

1878
1891

Objektiv 4417 fremstilles.
PWFV fremstiller 5 tommer objektivet.
PeEva I bereg ner s it landska bsobjektiv Orthosko p.

Dr. Hans Zincke-Sommer ansættes, og objektiv nr.
8000 fremstilles.
JFV død d.28. marts.
Objektiv nr. 10.000 fremstilles.
Objektiv nr. 16.000 fremstilles.
Objektiv nr. 18.000 fremstilles.
Agenturer i Paris, London og St. Petersborg.
Fabrikken iWien nedlægges. RruFV bliver slået til
arvelig ridder.
Dr. Hans Zincke-Sommer konstruerer Euryskop/
dobbel aplanat objektivet lysstyrke 1:4 - 1:12,5.
PWFV død d. 8. april.
Voigtlånder får licens af Carl Zeiss for brug af
Schott glas. Joseph Pebral død d. 17. september.

1893 Braunschweigfabrikkenrenoveres.
1894 Anastigmat objektivet Collinear 1:6,8.
1898 Firmaet skifter navn tilVoigtlånder & Sohn AG.
1899 Dr. Hans Harting konstruerer Heliar objektivet

1.4,5.
1900 Alpin og Heliar kameraerne sættes i produktion.
1902 Stereoskop kameraet og objektiv nr. 100.000

fremstilles.
1904 Dynar objektivet og Scheren Kamera. 1978
1908 Film Kamera og Stlreophotoskop. 1980

1911 Bergheil kameraet. 1981

1913 Avus, Stereflektoskop og Radiar objektivet.
1915 Firmaet får stor militærordre.
1919 Firmaet har 1.000 ansatte. 1994

1920 Petito
1924 Vag. FWV død d.1. december.

FWV født d.7. marts. HI/FV fremstiller et PeEal-
objektiv 1:2,3tll medaljon og miniatureoptagelser. .AF+
PWFV etablerer fabrik nr.2i Braunschweio. 'lec/
PWFV fremstiller et 10,5 cm. Petzval objeftiv. 1958

1959

1960
1961

1962
1964
1965
1966

1967
1968
1970
1971
1972

1974

1975
1976
1977
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bidraget på forskellig vis til dette temanummer. Deres gode råd og anvisninger er vi
en stor tak skyldig.
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