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Vi ninder om den Registrering
og Beskrivelse
af Kameraer som
er planlagt,
og som nu g:erne skul-de kornme hurtigt
i Gang.
Medlernner, der viI deltage i Motlet paa [orsdag, opford"res ti1
hver Lseer at netlbringe et enkelt eIler flere
af defes Ka^mera€rr eventuelt
tiLlige
en Beskrivelse
i Overensstemmelse med
den Fornular,
der bLev ud.leveret ved. sid.ste Msde paa $trandvejen.
Hvis nan ikhe allerede har foretaget
en saadan Beskrivelse
paa Forhaand, vi1 vi i Fallesskab lornne gore det ved Modet,
hvor P. B. Schmidt vi1 bistaa med Raad og Daad.
Dette gelcler naturLigvis
nernest cle Medlenuner, der sanler paa
Ka-meraer, ikke 3illedsa"mlerne,
men en kynctlg Genneng:ang af et
Kanera, saaledes son det tankes gjort paa [orsdagl
vi1 vere
spand.ende og larerigt
for alle Mecllemmer.
Peter Randlov, der staar for Opbygningen a"f en Undergnrppe,
der skal beskeftige
sig roed de 'rantikkerr Processer indenfor
Fotograf ien, vil holde et lille
Causeri herom, og da han a.11erede er ret langt frernme med Forberedelserne
til
at kurule optage Daguerreotypi-er,
er det muligt,
at han vil kunne give
os nogle interessante
Oplysninger om d.enne den allerfsrste
vellykked.e fotografiske
Proces og on Mulighed.erne for at genoptage den i vore Dage.
I Tilslutning
hertil
vil forben llntl fortelle
lidt
oil Daguerreotypistere
hovedsageligt om de forste danske, og fremvise
en De1 af sin egen Sa.nling af tidlige
danske Dagrermeotypier,
blandt hvilke der er ret store Sjaldenhecier.

oBs! ._,
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Per Thornit har faaet en AftaLe med Det kongelige Bibliotek
om et Aftenbesoe i Bibliotekets
beronte Fotografiafdeling,hvor
IIr. Bergren vil vere ti1 Stecle og frenvise
nogle af Skattene
samt orientere
os om Billedafdelingens
Organisation
og omrhvorled.es man kan benytte d.enne store Sa,nling.
Besoget er af,talt
r-9.1op og det vil

til
at finde Sted
vare til
ca, Kl.

Vi nodes K1. L9.25 foran Hovedindgangen ti1 Biblioteket,
og til
Oplysning for Metllenmer, tler ikke kender Det kgl, Bibliotek,
tjener,
g:aar gennen
at nan fra Rigsdagpgaarden (Ctrristiansborg)
Bibliotekshaven,
hvorved man kommer frem til
Biblioteket.
Da d,et er nad.vend.igt at vide nogenlunde hvor mange der vil komme,
bedes man inden Ud,gangen af denne Uge ringe til
FLenrming .Andersen
(Of) t53,27i- og afgive Beskecl om Deltagelse.
[1f.

r\{oDglJE{ }4. DECEMBES
Tirsd.ag d.en 14. December havde vi,
Ilans r,ynggaard, en neget vellykket
naet Iaynggaards Hus paa Halmtorvet

efter Indbyd.else af Direktor
sa.mnenkomsl o* Aftenen i Firi Kobenhavn.

vi blev mod.taget af Hr. og Fru Lynggaard samt rnspektor olsen,
og efter en }rink
i Kantinen fik vi r.ejlighed tiI
at se r,yngbetyd.elige
samling
etaards
af saavel Fotografier
som r,itograiier
og Stlk, hovedsageligt
med topografiske
Motiver _ med
V*gt
lagt paa Billeder
paa dette Felt "*itig
fra Slagteribranchen.
har iyr,S_
gaard. fornod.entlig
Landets starste Sarn1ing.
En af de fornojelige
Ting ved d.enne saiaring er, at d.en ikke er
gemt hen i skuffer
og skabe, nen at Billederne
er ophangt overi Huset, - paa Kontorer, paa Trappegange, i Korrid.orer o.s.v.,
"1!
alle
3i11ed.er i Olas og Rarnme.
Paa den lange spadseretur gennem sanlingen fik vi som et Biprod.ukt
Lejlighed
ti1 at se en Del af Firmaets Frenbringerser
i Form af
Maskiner og andet rilbehar
tir l{od.branchen, og det er naturliryis
ogsaa spendende for en ud.enforstaaende.
Efter
Gennemgangen af sarnllngen blev d.er serveret or, polser og
Kaffe, og vi tilbragte
en hyggelig Tine i Kantinen samnen med. vore
Verter,
I{ans rynggaard fortalte
om, hvorredes han havd.e opbygget
ling,
og vi fik ogsaa et 1iIle
Indblik
i Slagterfamilien
gaards Historie.
Foruden at indmelde sig i Dansk fotohistorisk
gaard ved denne r,ejrighed trilsagn
om, at vi
til
nu og da at benytte Firmaets Kantine til

sin sa,nl,yng-

serskab gav IIr.Lyngvilde vere verkomne
Medlemsmsder.

vi takker for d.ette gode Tilbud saavel som for den behagelige
Sften vi tilbragte
sammen med IIr. og Fru r,ynggaard. og llr.0lsen.

[il
Oplysning for ny Medlemmer kan meddeles, at
Bestyrelsen
for DANSK IOTOIIISTORISK SET,SKABbesraar
af folgender
Torben Lind., President.

Engelstedsgade 6!,

1. th.r2lOO 0"

Telefons (ol) 299rce

Flenning

Andersen, p"t.Kasserer
og udgiver af vore l{ed.clerelser.
Rosenorns Al1e {}, 1970 V. Tetefonc (Of) tjLz|l
Nie1s Resdahl- JensenrRygaards Alle 11 A, 2!O0 Hellerup
Svend Nielsen, Frederiksberg Alle 2t, 1820 V.
(Or) 22449l- og 22I_JBO
Telefonerr
?er Thornit,
Hasselvej ]5, 2BJO Virum. Telefon (Oe) g5efeg
Revisorer:

Niels

Borge Magnussen, Upsalagad.e 22, 2lOO O.

Telefons ( or ) On ITTT y
fngenann lrarsen, Ankeret J B, 2520 Albertslund
Eelefonc ( oz) 545IBo
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Vi haaber at se mange Medlemner samlet til
d"ette Msde. Vi
faar nenlig Besog af Lovstad fra Herning, der ved denne
Iejlighed" viI fortalle
os on Kaneraer og Karnerahistoriel
og da han er en udmerket og begejstret
Taler, kan vi sikkert
vente os en interessant
Aften. Til rlLustration
af sit Foretirag vi1 Lovstad. medbringe nogle ud.sogte Eksemplarer a.f
etanle Kaneraer fra sin landskendte Sanling.
Ytl.erligere vi1 r,avstad. fortalle
onnAndr6-Ekspeditionenrder
i IB97 pr. Bal1on vilde forsage at naa Norilpolen.Efter
Starten hsrte noan intet fra Sksped.itionen,
og forst
i Lg1,O
fand't man dens Efterladenskaber
paa Hvideoen, deribrand^t
eksponerede men ikke fremkaldte Fi1ms. Det lykked.es at frenkalde d.isse 3i11ed.er, og den vil vi faa at sL i tr'orm af
lysbilleder,
som Lsvstad. vil vise os.

KAIfERNREGISTAERTNG
Vi skal endnu en Gang opfordre Medlemnerne til
at tage sig
s4rlmen og faa gjort noget ved den forrengst
aftalte
Registrering af a1le Kameraer, d.er er i Medleunernes Besid.delse.
Gaa frisk
ti1 Sagen og skriv op, - ingen fozvqrter
elLer har
Interesse
i kun at faa Oplysninger om store Sjeltienhed.er,
ogpaa d.e nnere g:enene rndustriprod.ukter
fra Boxkameraer og opefter skal naed..
om man kun er i stand. tir
at give meget nodtorftige
oplysninger
gor ikke saa meget. Ved felles
Hjelp vi1 vi kunne supplere
skemaet og nnaaske naa frem ti1 et fuldt
tilfred.sstillende
signalernent af de fleste
Apparater.
Til Senefice for dem, der maatte have glent,
ud paal saavel som for ny Medlemner, skal vi
Projekteti

hvad d.et hele gaar
her rekapitulere

DAIISK FOtoHrsTORIsK sElsKAB har sat sig son Maar at skabe en
Fortegnelse
eller Kartotek,
om man vil,
over eld.re og ganle
Kaneraer.
Denne Fortegnelse
skal indeholde vlsse grundleggend.e oplysnlnger
om hvert enkelt Kamera i det omfang det er murigt at finae frim
til
saadanne Oplysninger*
Fabrikat,
Aargang, plade- eller
Filmformat, Kameratype, Fabrikationsmaterialet,
Dimensioner etc.,
suppleret ned et Fotografi
ylgrliee1e
eller
en god Tegning.
Ti1 clet Fo::rnaal lavede P.B. schmidt et skemar af hvilket
Jt
Eksenplar er ud.leveret til }iedlemmer, der har deltaget
i vore
Mod.er.
Eet Eksemprar af d.ette skema er naturligriis
ikke nok, da hvert
Kamera krever sit skemar men naar der er Behov for det, kan
flere rekvireres.
rovrigt
er det ikke sikkert,
at forste ud.kast til
$kemaet skal
vare d.et endelige el1er ideale,
og Forslag til
.6nd.ringer el1er
Forbed.ringer mod.tages gerne.
Hovedsagen er at vi kommer i Gang. Det er lidt
deprimerende, at
der til
Dato ikke er mod.taget et eneste Skema og vi maa derfor
kraftigt
opfordre tir
at nan nu komner op a,f starthullerne.

SESOGtsT
PAA DET KONCffiTIGE
BIBI,,IOTEK
Torsdag d.en 21. Januar aflagde Medlenmer af DAI\TSKFOTOffiSIORISK $ELSKAB et Aftenbessg i Det kongelige Biblioteks
Bi11ed.sam1i.ng, og 15 Medlernmer havde efterkommet Indbydelsen tj-1 at
se denne den stsrste
Sanling af antikke Fotografler
i Skandinavien.
IIr. II. Berggreen representerede
Blblioteket
og var vor kynttige
Cicerone gennem Billedsanlingens
forund.erlige
Verden, der onfatter
nogle af de stsrste
Sjeldenhed.er paa I'otografiens
Omraade.
Fra Daguerreotypierne
bevagede vi os til
Negativ-Positj.v-processen, representeret
ved Talbots tidlige
Optagelser paa papirNegativer og den derpaa folgende Glaspladeteknik,
der i princippet bestaar uendret til
vore Dage.
3land.t de mere bemerkelsesverdige
Ting vi fik Lejlighed
til
at
stud.ere var Originaloptagelser
af l0rs. cameron og af octavius
Hill
og et Eksernplar af en af Verdens sjaldneste
Boger, Henry
Fox Talbots rrPencil of Nature',
et hojst benerkelsesverd.igt
verk fra lB44t den forste Bog illustreret
med Fotografier.
rfolge i{r. Berggreen findes der kun 11 kend"te Eksemprarer af
derune Bog.
sidenhen blev det populert at udgive verker med. egte Fotografier
ind.klebet, bl"a.
saa vi flere
saad.anne Rejsebager fra den nere
0rient
i meget stort Format og i fornera Jndbind.ing.
Det flotlb,este Verk var dog maaske et Alburn fra IB6j, som d.en
norsk-svenske Prinsesse lrovisa medbragte tiI Danmark ved. sin
Formering med den d.anske l{ronprins Frederik,
d.en senere Frederik rrrr.
Dette alburn, der indehold.er et stort antal portretfotografier
af kend.te svenskere og Nord.nand., er saa raffineret
i sin Udfarelse at man fristes
til
at benytte det gamle Revyrefran t'd.et kan ej beskri-ves, det maa sesft.
En hjertelig
Tak ti1 Det kongelige Bibliotek
og ti1 Hr. Berggreen for den interessante Aften.

MEDIEIVISI\'IODET
DM{ 20.

JA}IUAR

Med.lerasmod.etd.en 20. Januar paa Strandvejen var helt preget
af Peter Ra"nd1svs interessante
Beretnj-ng om hans "Arbejde og
Eksperimenter med de gamle Processer, forst og frenmest med
Da,guerreotypien.
Vi havd.e ventet en kort Beretning om Peters Eksperimenter,
:nen i Virkeligheden
hold.t han Forsarnlingen fangen hele Aftenen med. spendende Oplysninger om Telcrikken, d.er ligger bag
Daguerres Opfind.else og om sine egne Forsog paa at naa d.e sarune
Resultater som Daguerre naaede for 1]8 Aar siden.
Selv ned den Viden vi i Dag er i Besidd.else af , er d.er ncange
Hindringer
at overvind.e, og saa meget mere maa man imponeres
af de Resultater
de g:anIe naaede som BeEgrndere i Kunsten at
faa Lyset til
at aftegne et holdbart Billede
via Kameraets
Linse.
Vi ser med Spending frem til
nyt om Peter Randlovs Eksperinenter i den adle Kunst med forsolvede
Kobberplader,
Kviksslvdampe etc.
Det var en meget interessant
Aften, og Foredraget blev hilst
roed kraftigt
Bifald
af Forsalnlingen.

M A R T S M g D E f
er endnu ikke fastlagt.
Forklaringpn
efe at vi venrer
Sesog af Robert Meyer fra Norsk fotohistorisk
Forening,
de viI komrne og holde et tr'oredrag for os om d.en norske
Forening og om Arbejd.et i Norge med Indsanrling af gamnelt
Fotomateriale.
Da Robert Meyer har tll
Hensigt at komme til
Danraark i
en Tfeekendp vi1 Lfartsmod"et sand.spligrris
find.e Sted. en
Lordag, men hvilken ved. vi endnu ikke.
Nermere Besked. herom vil blive udsend.t snarest muligt.
DET KAIV LIM

NAAS!

Kunetforeningen
i L,yngby har for Tiden en Udstilling
Lyngby Hovedgade 1J.
Udstillingen,
d.er omfatter en stsrre Samling gamle Fotogra,fier fra Lyngby samt garale Kameraer, er neget severd.ig,
og det anbefales at benytte Sond.agen til
en Tur ti1 Lyngby for at se d.isse morsommeFortidsminder.
Udstillingen
ex aaben Lordag den 12" Februar K1. 10 - 15
og $antlag den IJ. Februar K1.12 - 15 (sid.ste Dae).
GEN]IRAI,FO
RSA1,/itING
Ifolge
Selskabets Vedtagter
afholdes hvert Aar i-nden I,

skal
Maj.

Generalforsarnli.ng

T 1977 vil Generalforsamling
derfor find.e Sted Torsdag
der 21. April Kl. 20.oo i Lokalerne Strandvejen JJ),
Skovshoved.
Dagsordenen bliver
1.
2.
1.
4"
,,
6"
7.
8.

som falger:

Valg af Dirlgent
Presidenten aflegger Beretning
Det reviderede Regrskab fremlegges
Afstemnlng om ind.kornne Forslag
Valg af Styrelse
Valg af 2 Revisorer
Fastsettelse
af Kontingent og IndrneldelsesgebYr
Eventuelt

Sporgsmaal e1ler tr'orslag der onskes optaget paa Dagsordenen
skal skriftlis:b
anmeldes til
Styrelsen senest d.en f5.l.ilarts.
Sendes til
Selskabets Prasj-dent Torben Lind, Engelstedsgade 55, j.th.,
2 1 O OA ,
f Forbind.else med Generalforsamlingen
vil der blive afholdt
en Auktion over en DeI interessante
og sjaldne Fotogra^fica,
som det er lykked.es os at finde frem ti1.
En Fortegnelse
over d.isse vil fremkomme i god Tid fsr Auktionen,
og vi tror vi kan love Medle'rmerne en spend.ende
Aften, hvor der vil vare Chance for at erhverve noget god.t
ti1 Samlingen.
Tsm Strompeskafter
og Sankkonti!
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Nunmer J

12. Marts 1977

MEDLffi{S]I,IODE
TORSDAG
DEN 17. MARTSKIIT2O.OO
i Lrokalerne Strandvejen JJ), Skovshoved.
Dette Mode vil

kun onafatte et punktl
REOISTXERINGAF KAIISRJER

Medl-emner iler vil bidrage til opbygningen af det lange plan1ag:be Ka.raera-Regis.ter bedes give Mod.eog rned.bringe et eller
flere Kameraer og/eller Billeder af sarme og/errer nedskrevne
Oplysninger om Kameraer de er i Besid.ctelse af.
Ved Moiiet viL vi gennengaa og studere saa nange Apparater
som Tiden tillatler
sant notere de forskellige
Data og Karakteristika ved. disse,
Paa d.enMaade vi1 de tilstedcvarende faa et rndblik i, hvorled.es nan bor gaa fren ved. Registreringen, og forhaabentlig
faa lyst til at gaa vid.ere paa egen Haand tii Gawr for Medlemmerneaf D.F.S.
Ikke kun dyre og sJaldne Kaneraer har Interesse. Hvis vi
skal skabe et alr-round Kartotek, maa aIt med fra cte billigste
3ox-Kaneraer til de mest ave.ncerede Foto-Maskiner.
Efterhaanden som Registreringen tager Form vil jrbejdet brive
lettere,
deLs fordi vi bliver mere mtinerede og faar Kend.skab tiI Boger og Kataloger, hvor Oplysninger kan findes,
dels fordi naangea"f de Opdagelser man 1 Beryntlelsen finder
frem til med.Besver, senere vil vise sig at have Relation
ogsaa til andre Kaneraer.
Tillige beder vi de Med.lemmer,der vil deltage i Modet paa
Torsdag, nedbringe litteratur
og Kataloger, der kan tpnkes
at give Oplysninger om eLdre og ganle Kameraer.

MODE ]ORDAG DE]II 26. M}4TS KL. 2O.OO
i lokalerne

Strand.veSen JJ),

Skovshoved.

Vor god.e Ven og Interesseh:.oder
Robert lfieyer, Fornand. for
og rndstifter
af N0RSK ForOlfJsr0arsK FORENTNG,komrner til
Ksbenhavn og vil vare sammen med. os den 26. Marts.
Robert Meyer, der er en stor Kapacitet paa tr'otohistoriens
Omraade, vi1 holcle Fored.rag for os, og vi er sikre paa, at
han har interessante
Ting at fortelle.
Vi opfordrer aIle Medlemmer ef n.F.S. til
at give Mod,epaa
derure Lardag Aften og tilbringe
et par hyggelige Timer i
Selskab med.vor norske Kollega.

,

Mgt|ET DU{ U.

FEBRUAR

stod. helt og holdent i Lovstads Tegn. Lovstad havde fra
sln landskend.te Samling i Herning medbragt ad.skillige
Unika, som vi fik Lejlighect til_ ikke blot at se, men ogsaa til- at underssge saa neget son fiden tillod,
men det
blev d.esverre kun ti1 en ret kort Tnspektion af hver
enkelt Ting, fordi
der var saa nange af disse spandend.e
Apparater,
at man hurtigt
maatte lade dem gaa vid.ere ti1
neste Mancl i Rekken.
$amtidig fortalte
rsvstad, levende om d.e medbragte Effekter,
sou alle havde deres spandende Historie
og bar vidnesbyrcl.
om den utrolige
Opfindsornheti, tler har veret udfoldet
af
utallige
Opfind.ere i Fotografiens
hund.redaarige Sistorie.
Efter Foredraget bsd. Isvstad paa endnu to interessante
Tndslag, - forst
en L,ysbilledserie
fra dqr tragiske
Antir&Ekspedition,
der i 1897 omkom i Isen paa Vej til
Nordpolen
i Ballon.
En Del af
paa deres
fimd.et 1)
kaldt med
skarpe og

3il1ed.erne var optaget af Eksped.itionens Medlemsler
Vej nod. Katastrofen,
og Filmene, der fsrst
blev
Aat efter,
var med. stor Ekspertise
blevet fremsaa godt Resultat,
at Lsvstad. kund.e vj.se os
klare Billeder
fra Elcspeditionens sidste Dage.

son afslutning
paa Aftenen saa vi Resultaterne
af Irsvstads
Besog paa Nordens fineste
Foto-Muser.m, preusr Sanling i
Horten ved 0slofjord.en.
Sanlingen, der er skabt paa faa Aar mecl store okonomj.ske
preus har bragt
Ofre, er ganske enestaaend,e, og Direktor
den under Tag i en stor, nydelig Bygning, hvor den har
faaet d.e allerbed.ste Betingelser,
og hvor de mange Sjeld.enhed.er prasenterer
sig for Rrblikun paa en overord,entlig
snuk og hensig:bsmessig Maade.
lovstati
havde taget en Rekke Farvedias
af nreget god Kvalitet af Museet og ciets Skatte, og d.isse Billeder
vil sikkert
animere D.F.Srs Medlernmer til ved forst givne Lejlighed
at aflegge et Bessg i d.enne Sa,mling, d.er ikke har noget
Sid.estykke i Danmark.
Yi vedLegger et Cirkulare
fra heus ned Oplysninger on
Aabningstider,
Priser og Museets Beliggenhed i llorten.

D. tr'. S. Ad.resserr President; Torben Lind
g.
E n g e l s t e d s g a d e6 5 r 1 . ? J . O A

r u . c( o r ) 2 9 9 1 0 6

0BJEKTIV I Flernning Andersen
Rosenorns A]-'le 41, 1550 V.

rlf. I (ol-) tstzTt

Pre.anFbtornuseunl
Med Prof.Albert Narathsarchiv

Preus Fotomuseum - Epnlngstider.
Preus Fotomuseum^bli-r apent
3.jull 1976kl.10.00.
Apnlngstidene

i

juri

for

publlkum

og august vil

da brl

nsdager: Kl.lT.00
L6rdager: ', 10.O0 S@ndager:', 12.00 Entr€ kr.

5.00 og kr.

fra

og med lordag

som f@lger:

19.00
12.00
l4,00

2.00. Familiemoderasjon.

Preus
Fotolaboralorium t*-,,,"
Clgrrlrn 18

v

/-1-\

Preus
Folomuseum
tonggotrn

S fmt'}"-Jl.'
\l-l

Preus
Fotosenter

tl

Storgolon

I

.o

2l

f(rrlrohnnsverlv

r*-

v
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SOIISIAGDEN 2L. AP,RII K!. 20.oq
Som nedtleLt i vor Uclsenclelse den 11. Februar afholdles
21, April KI. 20.oo I lokalerne StrandGEI{ER.AIJF0RSAII{I.,INC
veJen 119, Skovshoveil.
Da6eorden tidllgere

neddelt.

Alle Medlerurer bedes give Modte.

I Fortsattelse af Generalforsamlingen vi1 en De1 interessant
tiL Med.Leillqenler og vi skal
Fotoudstyr blive bortauktioneret
forskelllge
Effekter.
give
d.e
over
en Fortegnelse
herved
Lrlmitpris.KL.1.
2.

,.

4.

,.

6.

7.

8.

i Kabinetforuate fra ca.L890-L9L0.
10 Portratter
OptegBt af a,nerikaneke og tyske l'otoatelierer
StereoskoBbetrag:ber, Kasse af Notlitetre med Vlppespejl. Smrkt uclfort og velholdt Kasse; nen et
Okular mangJ-er og Centralskrue defekt.
.Aldert fornentlig fra ce. 19O0
nlnternati.onale Musterbliitterr'.
$hirtinguappe
Prsveblad'er
Affotoindeholdende et stort 4ntaL
Fotofra
forskellige
gpaferinger af Portretter
1.895 1898.
atelierer,
af Skandinavisk
Atelierka,rnera nNelosff, frenstiLLet
til 12
i Kabenhavn. Indrettet
Ca,nera Industri
Optagelser paa en Plade"
af, Metal ned' graa lfuympeKa,meraet er frenstillet
lakerlng og vejer 15 kS.
Optikl lrustrar, 1:4.5, f. 184 nn, Tfraye London.
Kassette mangler. Alclerr formentlig ]O-4O Sar
I
FotoaLbun i tederblncl intleholdende Portratter
og
franske
ostrigske
hoved.sage3.ig
Visitkortformat,
Da,ner, nogle af d.en parisiske $hrespllLerinder"
Ca. 1s90-95
I'Vitax Portrait Lensn, L11.8
Stor Atelieroptik
Fabrikat Wollensak Optical Co. r Rochester.
Sortlakeret Udforel-se. Dianreter ca. 1] cm. '
Lengde ca. 28 cm. Alderl ornkring 190?

LO.-

50.-

lro. -

,9O.'

15O.-

650.-

$ortlakeret Kasse ued Skuffe og Opstandere af tlrejet
Tra, der barer en cl.rejelig Glaskasse i hvilken I
kan udsti3-1es, 4 paa hver Sicle.
Tlsitkortfotos
Eojtte ca. jB cnn.o Bredd-e ca. 28 cnn.
Mea Stativet falger en.&ske ned en De1 Fotos i Visitkortformat fra OhmsAtelier i Malno.
Ikke ganske intaktr nen kan ret nent bringes tilbage
til sit oprindelige Ud.seende.
En sjeld.en Sag, sandsynLiryis omkring 8O-9O Aar
610.g'ammeL.
fiDuplex
Ruby fra ThorntonStort Spejlreflex-Kanera
Enlarglng
Snastiguat, Lt4.5 DalLneyer
Optikr
Pickartl.
610.I Uordlen
Lukt<tr
nanglei,
Kassetter
x
J,2.
Format 9

Linitprts
9.

10.

Kr.

Meget lilIe
Platlekaneta !,1 x l.l mect
Frontudtrak. 5 Metalkassetter og orig:inel
€fon L'Etlertaske.
Apparatets Dimensioner 55 x 80 x 2O mm.
Intet Fabriksnavn hverken paa Apparat eller
OptiJ<.
Meget ugadvanl-ig og sjeld.ent Kamera.
Ald.erl Vi gatter Baa L9LO-20

550.-

$tor Atelieroptik i Messinghus, signeretr
Emil- 8usch, Rathenow, Preussen,
Dj.aneter ca. U cnn., Ireng{e ca. }O cn.
Anelaaet Alderr 110-120 Aar.

910.-

Effekterne salges i den stand de forefindes ved auktionen,
og Dansk Fotohistorisk selskab paatager sig intet ansvar for
eventuelle Mangler ved cle kabte Genstand.e.
fedlemner, der vi1 byde paa et eLler fLere af l{urarene, nen son
ikke ser sig i. Stand til at vare tiI Stede, kan skriftligt
el1er telefonisk mecldele Torben tind, EngeLstedsgade 6!, j.,
2l..OO9., S1f. (Of) 29gLO6, d.eres hojeste Bud,, hvorefter deres
rnteresser vi1 blive varetaget af Torben r.,ind ved auktionen.

\TEDMSDETDEN 25. MAR.T$
havde vi L,ejlighed til at node Robert Meyerl der
sailmen ned sin tr'rue havd.e begivet sig til Ksbenhavn
for at lcturnevere sanrmenroedD. F. $.ts Mecl1emmer.
Robert Uleyer havde paataget sig at fortalle
os noget
orn sit eget Srbejde i Norgel og han havde neilbragt
et omfattencie Materiale i Forro af Dias til fl_lustrering af sit fiovedennee ganle Dages tr'orsog paa at
skabe et rflnstant Camerarreet Kanera d.er straks efter
Optagelsen kunde frenkald.e den eksponerede Plade.
Son et Hajdepunkt i sin Demonstration kunde Robert
Meyer vise os et Eksemplar af en norsk Opfindelse
paa clet navnte Fe1t, - rrlaboratoriekameratr kalder
han det.
Forud.en Kameraet, der var snukt udfsrt og i fin Stand
trods sin hoje Alder (eet var ned stor Betankelighed
utllaant af Telmisk Museun i 0s1o), havde Robert Meyer
fremskaffet Fotokopier af tte tilgrundliggende
Patenta,nsogninger, skrevet ned. sirlig
ilaantlskrift
af
Opfinileren, hvis Navn var HoLck.
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Numer 9

1O. MaJ 19??

$esfE Mmre4sMsgN
afholcles Torsdag tten 15. September Kl. 2o,oo1 $trandvejen JJJ, Skovshoved.
I{armere Oplysninger om clette Mstte vlI f,renkomne senere.

'oR,S.0MLJry
eEJ,rE44Ifi
afholdtee Strandvejen 119 den 21. April.
$on Dirigent vaS.gtes Peter Randlov, der konstaterede, at GeneraLforsarnlingen var lovligt
indvarelet sant at det i Eenhold t,il
Veiltagterre nodvenelige 3nta1 stemeberettiged.e Medl.enner var til
5tede.
Han gav derefter Ordet tlL Torben Lind, Selskabets Prasidentp der
af Lagde Seretning on D.F.S. r Yirksomheil. i det forLsbne Aar.
Han ontalte ogsaa de Muligheder, der iinrnde byde sig i den koumencle
Bid. og understregede her specieLt Behovet for at foroge Antallet
af Medlenner, da clet nurrerende ringe ltletileraegrrrntllag i hoJ Grad
begransede $eLekabets Muligheder.
I Forbind.else med Presidentens Beretning diskuteredeg forakelligs
Muligheder for at opnaa en stsrre Med.lennstilgang, og tlet forventes,
at Bestyrelsen efter $oromerenvi1- gore en energisk Indsats for at
tiLtrekke
rqr Mecllernmer.St Meil]-enstal Baa 8O-1-OOPersoner maa
anses for at vare passend.eog fordelagtigt,
og d.ette skulde abso1ut ligge indenfor Grenserne af det nulige.
Regnskabet for clet forlobne Aarr der blev forelagt af, Flemning
.Andersen og godkendt af Generalforsa,nlingene ser saaLeiles udr

Ud,gifter
l.2BI.6o
LOB4.4o
1Q7.2o
l-291.6o
1281.5o
$pecofokation af Udg'ifter
Indtegter

Kagsebeholdning

Oumni.stenpel
Trykning af Eoved paa eget Papir
Oukostninger ved FrenstiLling
af
Flakater til vor Udstilling
Pakkeporto (L,ovstad, Herning)
Sonoratr til Eiblioteksbetjent
Porto og Kuverter til UdsendeLse a-f
n0bJektivrt

56,70
L44.Bo
444.5o
1o.7o

100.oo

J97.7oLO84.4o

Regnskabet revicleret og godkendt af N. B. Magnussen
og Ingenann ta,rsen.
Neste Punkt, 'rlndkomne Forslagrr va:r hrrtig:L overstaaet, da ingen
Forslag var nodtaget.

Derefter fulgte I'Valg af, Bestyrelsefr. Da ingen andre Kanclidater
var bragt I I'orslagl blev tlen siddende Bestyrelse genvalgtl
nemllg folgender
Torben Lrlndr Prssid.ent
Fleruming And.ersen
Nlele Resdahl Jensen
Svend Nlelsen
Per Thornit
$onnRevisorer

gprffalgtes

N. B. Magnussen og nyvalgtes

01e Fjeld.gren.

sont Revisorr cla han paatog sig llvenret
Ingenann lrarsen fratraadte
son D,F.S. r Kaseerer i d,et koinmendeAar,
nrnkt 7 paa Dagsord.enen var FastsstteLse af Kontingent. Der var
Enighed onr at det nuverende Kontingent paa Kr. 5O.alnintlelig
for et Aar var lige 1i1le nok, og det vedtoges derfor at forhoje
dette ti1 Kr. 75.-, itl.et dog Medl-emnerder bor uden for $Jelland
kun ekal betale Kr. 5Q.Sidste nrnktr der hecl I'Eventueltrr kon narmest til at forne sig
son en Diskussion omr hvorledes D.$.F. ekuLtle forholde sig I
llilfaLde af at Selskabet skulde vare saa heldigt at nodtage Gaver
i Forn af Fotografica fra uclenforstaaende Velyndere.
Orclvekslingt
Denne hypotetiske Mulighed foraarsagede en livlig
til offentskankes
burde
saadanne
Donationer
iclet nogle aente, at
et
kunde
oprette
Museum
selv
D.F.S.
mente,
at
lige Museer; andre
til saadanne Foruaal, medens en tredie Floj fandt clet rineligetl
at Mecllemnerne selv fik lrejlighetl til at erhverve saadarme Effekter og derved supplere deres egne Samlinger og santidig styrke
Selskabets svagel-ige Okonomi.
fotograEf ter Oeneralforsanlingen bortauktioneredes forskellige
fiske Effekter, - Fotografier saavel som Apparatere og Resultatet
blev en Styrkelse af D.F.S.t Kasse raedKr. 242.et
Robert ldeyer i OsIo har meclcielt, at han ag$er at foranstalte
saakalalt 'r$ymposir.lroil
interessered,e.
i. Norge L 1978 for fotohistorisk
Planerne er endnu kun paa et forbered,entle Stadiun' og Tidspunktet
nen Robert Meyer er interesseret
for Sannenkonsten er ikke fastlagtl
for
i at vicler hvor stor Interessen
et saadant Arangenent ert
der eventueLt kunde tanke
D.F.S.r
hvorfor han beder Medl-emmeraf
d,ette
til
Torben
Lind.
meddele
sig at deltage,
paa
Maade bindend,er og:
ingen
saadan
er
naturligris
Udtalelse
En
om der er en Interkonstaterer
kun
1
fsrste
0ngang
at
Fornaalet er
kan
Robert
Meyer saa neget
clette
er
opklaret,
esse tiL Sted.e. Naar
bedre gaa vid.ere ned sine Forbereclelser.
OGRAPHIC
PHOT
A- AIII$ TON
Augsburger Krrnst-Ar:ktionshaus Petzold afholdt den 29. og ,0. April
og klassiske Ka,meraerr Fotografier
en stor Auktion over htstoriske
etc.
a,f kendte tr'otokunstnerer Filn-Apparater
Auktionen onfattecle mere end 15O0 Numr€r nangp af den intereseante
fingr og nogle af tlen ganske dltre.
En Leica I Compur, Model B. solgtes for DM 6OOO.- (o". Kr. 15.000.-)
men saa fulgte der ogsaa Taske med.
r$ont$ en $arrert = saml-et i Saardistriktetl
havde
En lreica lflar
en Linitpris
af DU 7500.- men blev ikke soLgt.
byggpt
I Perloden 1950-55 blev der i ttet fransk-besatte Saardistrikt
med
og
forslmet
et ringe AntaL L,eicaer af Fsr- og Efterkrigedele
paa Grund a'f den
ovewre'wrte Oprindelsessted., og ilet er natr.lrliryis
hojt.
begransede Protluktionr at Prisen er sat saa

Rekorclen blev clog sat af et ta:rreLigt Kasseapparat, cler fi.k lla,rnnernlag ved DM. lo.oooo- ra c8. Kro 25.000.-, hvortil kornmersalar og
rMehmertEteuerrrr saaledes at det nok har kostet
Koberen onlsring
Kr. ,0.OOO.- at konme i Besid,delse af ttet.
Det drejede eig om et Elcsemprar af det af Frank Brownell for
Eaetnan Dry ?Late & Filn Co. konstnrerede Boxkamera fra 1888,
et neget ukornpliceret apparatl d.er satte enhver i stancl tiL at
fotografere
og son Leverecles fra Fabrikken ned en 1O0-Biil.eders
l'il.m. Naar Filnen var bnrgt op, sentlte nmn apparatet tir Eastnan,
son frelakaldte og kopierede, trfryk paa &cappen - vi besorger RestenF.
Petzold, afhoLder saadanne Foto-Arrktioner f,lere Gange on .aaret, og
vi skal forsoge at hold.e Medlemmerrrea Jour rned disse saa\rel son med,
andre Auktioner paa Foto-Omraadet.
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Nunner lO

U.Septeurber J977

Kere Fotovenner!
I{u starter en ny Sason i Dansk fotohistorisk
Selskab.
Vi er end.nu kun en 1il1e lCreds af iherdige fotohistorlsk
i.nteressered.e, scm arbejd.er heninod at skabe en blomstrend.e og d.ynamiskForening.
Foreninger for samlere a^f photogra"fica og fotohistorisk
interesserede slcyd.erop som padd.ehatte verd.en ov€r senest i Australien - i rakt ned at flere og flere opdager denne fascinerende Hobby, der tilfred.sstiller
enhver tenkelig rnteresse, det vare sig optisk, teknisk,
kemi-sk, historisk
eller ki-rnstnerisk.
vi her i Danmark er, sa'omenmed.vore norske Korreger,
Pionerer i skand.inavj.en, og \ri vir gare vort bed.sie for
at paavirke udvikl-ingen paa disse Felter saa meget som
nul_igt.
vi maa gore vort yderste for at opbygge den storst mulige
Tid.en om vore Specialer, saa vi son Eksperter kan raad.give
og vejlede d.e roangenye Med.lenmer,vi haaber at faa i
Fremtid.en
Vel modt ti1 den ny Seson og til
spandende Hobby!

Arbejdet ned. vor

Med venlig llilsen
Torben Lind
Presid.ent

wrllgr\4suslg_lFJzg-asEprEil{EER
Paa G-unti af forskeliige
Omstend.igheder er sesonens farste
Mode udsat fra 11. til- Zg" September, som sedvanligt
paa
Adressen Strandvej en 119, Skovshoved.
Torben Lind. vi.I byde velkormlen og gore Red.e for planerne
for de kommende Maaneders Arbejde i Dansk fotohistorisk
Selskab,
Derefter vi1 Niers Resdaiil holde et lirre
causeri on panoranafotografering
og fremvise nogle af sine used.vanlige og
hojst j-nteressante Panoramabilled.er af forskellige
kaben-havnske Motiver.
3illed.erne,
der er i s'bort tr'ormatn viser
en helt ny og ukendt Skikkeise.

d.isse Sujetter

i

Fotografierne
er optaget med Resdahls selvbyggeale Kanera.
Da han for Tiden er ved at foretage visse snd.ringer ved dette
Kamera, kan han d.esverre ikke ved denne rejlighed.
demonstrere
selve Kameraet for ose men heldrgrris har svend. NieLsen for
nylig erhvervet et tilsvarende,
men antikt,
Apparat, som
han vi1 medbringe og vise os.

Efter Fored.raget, ca. Kl. 21.oo, serveres der Kaffe, hvorefter vi holder rrSamlerens I Minutterr' - id.et vi haaber, at
nogle af Medlemmernevil medbringe Nyerhvervelser eller
andetr der naaske ikke er ilrgrtt nen blot af rntereese for de
ovrige tilsted.everende.
Vi haaberp at vi ved denne lejlighed. oggaa kan fremvise et
nyt Hjelpemitldel til fd.entificerj_ng af tyske Karneraer.
Aftenen slutter'oa" Kl, 22.jo.

0r(ToBEm[pDET
vi1, planmassigt,
finde Sted. den 20. paa det sed.vanlige Sted"
r Forbind.else raed.d.ette Mode vil vi arrangere en Auktion over
Fotografica,
og Medler.rner d.er maatte have Ting, De vi1 skille
sig af med paa d.enne Maade, bedes inden Udgangen a"f denne
Maaned med,deLed.ette til
Bestyrelsen,
Vetilagt en Formular til
Brug ved A:rmeLdelse af Arrktionsvarer. Bed.es send.t tiL Flemning And.ersen, Rosenorns ALLe {J,

1 9 7 0v.

THORVI,LDSENS
},[USEUM
vi gor opnarksom paae at der for Tiden paa Thorvaldsens Museun
a.fhold.es en udstilling
af interessante ganre Fotografier fra
1846 tj.1 omkring 1860. Billederne har til en vis Grad Forb,indelse mecld.anske Kunstneres Liv i Rom omkring Mid.ten af
forrige Aarhund.rede, og vi anbefaler Medlemmerne at aflegge
Museet et Sesog i ner Fremtid, da Uclstillingen slutter ned
Udgangen af Sdptember Maaned.
EN SJdIDEN FOTOBO9 Gm\T0pTRyKT
Robert Meyer har udgivet en meget snuk li1le
BoSTBIBI,IOEffiCA
PHOTOGB.APIIJCA"
net er et Genoptryk a-f en Bog fra 1860 af
Ernst Amandus Zuchold i f,eipzlg,
og den indehold.er en d.etailleret
Fortegnelse over FotoLitteratur
udgivet indtil
nermte Aarstal-.
Skont Robert Meyer oplyser,
at Zuchold.s Fortegnelse
ikke er
konplet,
ind.ehold.er d.en clog et saa onfattend.e Materiale,
at
man naa formod.er at Forfatteren
har faaet det meste med., der
var trykt paa dette tid.lige
Tidspunkt.
Det er ganske forbavsebde,
saa hu?tigt
den fotografiske
Kunst
greb ora sig og h'vor onfai;iende en Litteratur
der sprang frem,
saavel af vid.enskabelige Boger sorn af praktiske
Vejledninger.
SeLv en Beskrivelse
af, hvorledes Fotografen kan genvinde
Solv fra sine Bade kan man find.e i d.ette Korapendium.
Desveme er der lkke nange af d.isse Boger man kan risikere
at finde hos sin Antikvarboghandler.
Prisen for SIBLIOTI{ECA Ptss,riu-RApIIICAer I(r. j5.-,
og cLen kan
g e n n e mD . t r ' . S .
begtilles
I{IJIIDREDAARETFOR I{ENRY FOX T4I3O[S

DOD

nindes i disse Dage af det engelske fotografiske
Selskab, og
vort Mecllem uLla Eberth, cter tillige
er Metilera af det engelske
Selskab er rejst
over for at deltage i Hojtideligheden
paa
Iracock Manor.
Vi haaber, at Ul1a Eberth kan give os en interessant
Beretning
herorn ved vort neste Msd.e

F0[0GaaFrc4-auKTIo]T
En onafattende Auktion afholdes 2J. og 28 September i
Augsburg af Augsburger Kunst-Auktionshaus Petzold KG.
Auktionen var oprind.ellg pLanlagt til at vare een Dag,
men paa Grund af det store Antal Nunrer d.er kommer und.er
Ilamrnerenr har det varet nodvendigt at afsatte to Dage
ti1 Auktionen.
Blandt de mang:eTing, der er Tale om, kan nsvnesl'
historiske og klassiske Kaneraer, Daguerreotypier
(ogeaa Stereo), Arabrotypier, Calotypier, bl. a. Fox
Talbot, Albunsr Karikaturer af Daunier, Nad.ar og andre,
Orafik, en stor Samling tr'otoboger sant Firmakataloger.
AuktionskataLoget, der koster 15 DM + Forsendelsesomkostninger, kan bestil-les hos Augsbrrger Kunst-Auktionshaus, Marimilianstrasse lJ, Augsburg 8t, fyskland;
Telefonr 1r724.
Uden at man selv behsver at vare tiI Sted,e kan nan godt
skriftligt
i Forvejen afgive sine Bud..
? E N G E
Ingenann Irarsen har nu overtaget }lvervet som Kasserer
i D.F.S., og en af hans forste Opgaver bliver at sorge
- vi beder Medlemnerne
for Kontingentindbetalingerner
gore hanTdette Hverv let!
Som vedtaget paa Generalforsamlingen er Kontingentet
pr. Aar Kr. 75.- for Mod.lemneri Kabenhavn og: paa
Sjelland (og mager), udenfor dette Distrikt Kr. 5O.Kassererens Adressel Ingemaw| Irarsen
Ankeret J B, 2520 Albertslund
Telefonc (oz) 545feo
MENIN@{ IVIEDET BTAD
err at man skal kunne meddele sig ti1, hinandenr men den
kun benyttet
l\{irlighed har Medlernmerne af D,F.S. hidtil
sig neget sparsomt af.
Vi maa derfor
end.nu en Gang bede om B,id.rag ti1
- Artikler,
Forslag, Kritik,
Ifub og Salg eller
helst andet.
I{je1p den ganle Redaktor
skrive,
saa telefoner!

med Stof ! Ilvi.s du ikke

vort 31ad1
hvad som
gider

Flemming Andersen
Rosenorns AI1e {}, 1970 lfth.V.
Telefons (ot) l>tzlt
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Numer L2

U.Decenber 197?

JI'IJSSIiIMSIKCnfiSS
ToRSDACDEIT15. DECmTIBER
KL.20
i Irokalerne Strandvejen 119t Skovshoved
Niel-s Resd.ah1Jensen, der jo havd.e stor Succes raed.sit
Foredrag om Panoramafotograferingr vi1 ved denne Lejlighed.
fortelle
os om Nat- og anden Form for Morkefotografering.
Eraktenoentet clen 1!" December vil bestaa af Kaffe nred Julebag sant dejlig va::m G1ogg. Mod talrigt
opl
Paa_llardaatterl_.U. Decembel afholder
en stor Auktion over Fotografica.

IETZOID i Augsburg igen

Vi har i Gaar modtaget Katalogetr der onfatter 1118 Numre,
inddelt i Kategorier som Tidlige Kanreraer og Rejsekameraer,
3ox- og Magasinkaneraer, Stereokaneraer, Klapkaneraer, Reflexkameraerr Specialkaneraerr Snnaabilled- og Minikameraer,
Tilbehor, Billeder,
saavel Daguerreotypier sonnAr:nbrotypier,
Ferrottrqpier og Papirbilled er.
fra 5 til ,000 DM.
Jeg unedbringer Kataloget til Madet den 15. Decenber, og hvis
kan det sandder er nogen, cler viI byde paa Kataloryarerner
synliryis
naas ved en telefonopringning d.en 15. eller ved et
Telegram"
kiser

Adressel PHIZOID, Manimilianstrasse
Telefonr BzLfttTzj.

51t D-8900 .Augsburg.

Petzoltl afholder igen en stor Auktion 28. og 29. April 1978
i Augsburg. Intllevering af Auktionsvarer kan finde Sted indtj-I ,O. Januar.
Nogl-e nyttige

Adresserl

PH0T0B0R.5E,
Annonceblad for $amlere of for Srugtkameramarkedet.
Prsvenumner send.es gerne.
Verlag: Ines lflehran, Schmellbachstrasse 26, 7000 Stuttgart 8O,
Pyskland. Telefonr 711/744796
PRINTL$IIER. Ud.kommer5 Gange aarligt med Oplysni.nger om
Sevegelser paa clet internationale
Sanlernoarked for Apparater
og Bi11eder. Pris pr. .la.r $ tt.PRII$TIJETTER,
P.O.Box 25O, CI{-8A46, Ziitich, $chwelz
lfolfgang Beier: CffiSCIICI{fE }ER F04OGR.AFIE
704 Sitlert 111 Billedeqr Infi 98.Bestllles hos Schirmer/Mosel Verlagl Nikolaistrasse
80OOMiinchen dO, Tyskland. Telefonr 89/rgror7

1),

rngeraannrrarsen, D.F.s. Bibliotekar,
rneddeler, at vor BehoJ"dning
af Boger for Ojeblikket ind.eholder nedermsrmte Varker, der naturliryis
er til Medlerrrmernes
Disposition.
r paakommendeEilfald.e satter man sig i Forbindelse med Bibliotekaren paa Adressen aI{KEBEIT B, 2520 Albertsrund, Telefon

(oz)e4lieo.

MGT'ORTE}$TEI.|SE
Anatorfotografen.
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f915. Verlag Silhelm Keapp, Ilatle.
It
rt
Reprodukti.onen nit jed.er Karaera,Der Fotorat Nr.20
L91r. Verlag llil_helm K:rapp, Hat1e.
Brand.t, Krrtl Filter,
wann und wie. ler Fotorat Nr. 25.
L9r6. Verlag Ifilhelm Kaapp, Hal1e.
Sreuer, C,; Gaslichtpapiere. NPG-Handbuch,2. De1. lg2}
Neue Photographische Gesellschafte Berlin.
Clair, Richard W.St. r Photographic lenses and Shutters. Little
Techmical L,lbrary. IgAO.ZLff-Davis Rrblishing Co"
cox, arthurr optics. The Technique of Definition.ro.
udgave
1951. The Focal Press. London.
Croy, Ottol Hunderterlei Fotokniffe.
L915. Verlag ltrilhel-m happ, Hal1e.
Dansk Fotografisk Titlsskrift.
Nr. 5. 1905. Kobenhavn
tl
rf
rr
n
8. r9lt "
Davidr lutlwigr Photographisches praktikum.
1t11. Verlag Xfilhetm I(napp. HaIIe,
..
Doring, Wolf II.: Trlolken ins Foto. Der Fotorat Nr. 1,e.
L9r5. Terlag \{ilhe}n Knapp. Hal1e.
Fag-Fotograf ens 3'onnular-Bog:. KODAK"
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