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Nuryner l-

For at gi.ve vore Meddelelser et
mexe prasentabelt Ud.seend.e, har
vi lad.et trykke et Eoved paa vort
Duplikatorpapir. Forhaabentlig
vll nan synes on d.et, og alt ef-
ter personlig Opfattelse kan man
jo udtale OBJEKTIf med fryk paa
forste el ler siclste Stavelse og
derved kornme ti1 to forskellige
Setyctninger af Ordet,

OBJEICIIV vil blive sendt til
MedLemnerne, naar der er Behov
for det og Stof tiL en Udgave.

I den Forbindelse hensti l ler
OBJEKTIV til a1le Medlemner af
DA].ISK I'OTOIfISI ORISK SEISK.AS
som vi af og til for Nemheds
Slcyfd kan kald.e D.tr',S. ) at sen-
de Ind.Ieg t i1 dette B1ad.
Adresse I Flemming Andersen,
Rosenorns 41"1e 4], 197O Kbh.V.
Telefon:  (or )  f i  12 ?1.

Illtino August 1!J6

Det er nasten altid et Problem for
snaa Foreningsblade at sk&ffe Stof,
nen for Medlemmerne af 3.F.S.skuIde
det ikke \rere svlsrt at fortalle no-
get on vort meget spanclende Inter-
essefelt. Vi behsver iklce lang€
viil.ertskabelige Srtikler (saad.anne
vi1 naturligris ogsaa vere velkonne)
nten er tilfreds med. smaa Notitser
el1er Seretninger om Nyerhvervelser,
om Bager De har lest, .Anekdoter fra
Fotografiens Verd.en - for at nsvne
et Par af tle Omraader, hvor De kan
bid,rage til at faa OBJEKIW i god
Genge.

Ogsaa Annoncer om l(sb og Salg af
Bil leder og Fotomaterlel vi1 bl ive
optagetr indtil vid.ere gratis for
MeclLeruner, saa der er ikke foget at
betanke 6ig paa.

OBJEKTIV venter at hore fra Dem
snarestl

midlertidigt paataget

en Del af Med,lemmerne
1975 t i l  ]0.Apr i1 L977,

Kontingent, bedes inden-
el ler Postanvisning t i l

1970 lfth. V.

KoNqrNGsiT

Fra 12. August har Flemming Andersen
sig at vare Selskabets Kasserer,
Ved Modet ovennevnte Dato ind.betalte
deres Kontingent for Period.en 1. Maj
Kr. 50.- + Indmeld.elsesgebSt Kx. !.-
Mecllemner, der end,nu ikke har betalt
for 14 Dage sende Kr. 55.- pr. Check
Flernning And.ersen, Rosenorns AlIe 41,

A U K I T O N

r saml-erforeninger er auktioner neLlem Medrernnerne ganske
populere, og D.F.S. vi1 derfor tage Init iat iv t i l ,  at vi
en Gang lmellem kan afholde en auktionsaften, hvor Medrem-
mer, cler maatte have Dubletter og andet ilud.rangeretr, de
vil skille sig af ned, kan faa d.isse Ting urd.er l{amneren
til Gled.e for sig selv og for Ksberne,
send' derfor en uforpligtend.e Medderelse til $erskabets pre-
sident, Torben l ind, Engelstedsgade 5), 1.1h,, 21OO Kbh.g,
hvis De har nog:et, d.er skal paa. Auktion.

Hvis Interessen og Udbud.et er tilstrekkeligt, vi1 vi fin-
de en passende Dag, hvor disse Ting kan skifie Ejerrnand.
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Der er kun kort Tial til, at vi skal bytle Publikulo velkonmen i Spare-
kassens lokaler paa Stroget.

Yi naa derfor nu saa gotlt son muLlg:b silre os, at alle Forberedelser
ti1 Ucl.stillingen er i Orden, og i clet folgende gkal vi d.erfor sage
at give Medlernmerne af D.F,S, saa udforlige Oplysninger eon muligt
om, hvad d.er skal foretages.

En forel.oblg Praveopstilling fand,t Sted. ved. Modet den 12. August,
hvor vi havde Lejlighed t1l. at se, hvad Peter RandLsv og Svend Niel-
sen kund.e bl*rage ned ind.enfor Omraaderne Fllnlcameraer, Fremvisere
og almindelige Karneraerl og det var neget interessante Stykker disse
to Medlenner kunde demonstrere.

Et Mscle fsr Udstill
19.1o paa Strantlve.ien lJ9.

AIle Med.lemmer er velkomne, men specielt anmod.es Uclstillenee og d^e
ansvarshavend.e om at msde op med deres Materiale for at vi kan af-
holde en Generalprove.

Yi ninder her on tlen Opgavefortle1ing, der b]ev godkendt ved sialste
Msd.er

Svend. Nielsen Stereo
Peter Randlsv Fil-na
Torben lind. Lysbilletler
N.B. Magnussen Bilbehar, Msrkeka.rvuner
tr'i"emning Andersen Albuns, Fotoliteratur
01e S. Fjeld.gren Matrognikaneraer
E. & N. Resdahl Jensen Snaabilled og treica
Ingenrarrn lrarsen gvrige Kameraer
Torben Lind. 3il1eder
Endvid.ere ha,r P.B. $chmidt l-ovet at stille et Atelierkamera
ned Stativ og et Pocliun hertil tiL Raailighed tiL Opstilling
i Vinduet ved fndgangen til Udstillingen.

Oqennavnte ansvarshavende bedes snarest optage tr'orbindelse med andre
Med.lemmer for at fremska,ffe, hvad der eventuelt maatte vere Behov
for ind.enfor den Gruppe man har Ansvar for.
Hvis man har Problemer i denne Forbindelse, bedes roan underrette
Torben Lind herom inden Msdet (Telefon 29 9L 06).

Entlvidere bedes d.e ansvarshavende hver iser udarbejde Tekster til
cLe Skilte, der skaL anbringes ved Udsti}lingsgenstandene. Disse
Tekster medbringes ved Msdet og afleveres til Flemrning Andersen, og
paa Basis heraf vi1 vi lade fremstille SkiLte.

Opstillingen af selve Ucistillingen vil finde Sted i $parekassens Io-
kalerr VinmeLskattet JJ, Mandag den 11, September fra Kl. 11 Formid-
dag og vare indtil vi er faratige. Hvornaar det bliver er det ikke
mrligt at sige paa Forhaand.

Der vil vere Brug for maaske 4-5 Medlernners Assistance ved denne
lejlighedl og arbejdsvillige; der kan afse denne Hverdag tlt For-
maaletr bedee snarest Aive,-Besked herom tiL Torbe+ Linal.

End.vid.ere got v! oprnerksom paa, at der nodvend"igvis altid. maa vare
et Medleia af D.F.S. t i l  Stecle paa Udstl l l ingen l Dagene 1{. t i l  20.
September. Dette er b1andt andet et Krav fra Sparekassens $icle.
Et Par Mecllemner har allerede ureldt sig til Tjeneste, nen der mangler
stad,ig Personale tiL Onsdag 22., Toredag 2J,, Lardag 2J. og Sondag
26. - fra KL, 9,1o t i l  KL. 16.oo, Medlemner, der viJ- paatage sig en
eller flere Dages Vagttjeneste, bed.es s4arest give Begkeal heron til.
llorben Lind.
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Fotohand.ler S. Lovstad i llerning, Medlen af DANSK I'OT0IIISTORISK
SEISKAS, har taget et prisverdiet Initiativ ved at lade et Foto-
katalog fra 1912 genoptrykke.

Det neget onfattende Katalog (fe4 Siaer i A4 Format) er udarbej-
d.et af den beronte Norka-Ha^nsen, der I 191'2 var ansat I Firmaet
Slegfried. Cohen & Co., Kabenhavnr Malms rg tr'alun.

Fotohistor isk interessered.e vi1 lase dette r igt  i l lustrerede
Katalog som en spand.ende Rornanl og man imponeres over det for-
bavsende store Udbud. af Karneraer og filbehor, man alLerede i
Lt12 kuntte tilbyde en langt mere beskeden l{reds af Fotoerafer
og Amatorer end vore Dages utallige Foto-Knipsere.

Bedst af alt er nasten, at alle Varer i Kataloget er forsynet
med Priser. Trods de tilsyneladend.e smaa Belsb kan man regne
udr at ikke alle og enhver kuncle a"nskaffe sig et godt Kamera,
- rtr€r1 et Kodak frBrowniett til fen Kroner kunde der maaske bl_ive
Raad ti1.

Kataloget anbefaLes t i l  a l le fotointeresserede. Det koster ca.
UO.- Itroner og kan bestilles hos Lovstad, Bredgade 1{., 74OA
Herning.

oOo--------

NORSK FOTOIIISIONTSK FONEN]NG

Nogenlunde samtid.i€; med. at D.F.S. s&a, Dagens Lys blev en lignen-
de Forening stiftet i Norge und.er ovennavnte Navn.

Foreningen er blevet til paa Initiativ af Robert Meyer, der er
Fotograf af Erhverv.

Meyer er en energisk Formarrd for d.en norske Forening, d.er i
Lobet af kort litl har faaet det imponerende .Antal af 1I7 Med.-
lernrner, heribl-andt et betydelig:b 4nta1 BiblioteJcs- og Museums-
med.arbejderer der her har fundet sammen for at kunne intensivere
Jagten paa g:anle Fotografier, et Felt der ikke tid.ligere har
rmret dyrket i samme Omfang fra officiel Sid.e i Norge som det
har varet TilfeLdet i Danmark.

Vi har allerede haft Kontakt med I'IORSK FOTOHISTORISK FORENING
og haaber i Tidens Lsb at lunne faa et ud.bytteri-gt Sa"rnarbejde
ned. vore norske Venner.

Vi kan oplyse, at Robert Meyer er optaget som Medlem af DAN$K
FOT0HISTORISK SELSKAB, og at Torben lind. fra D.F.S. er blevet
Medlem af NORSK FOTOHISTORfSK FORENING.

Foreningens Adresse err Postboks 56L4, BriskebyrOslo 2rNorge.
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Nunuer 2 18" August 1975

M E D I E M S M g D E

Yi minder om, at l {edlemsnode afholdes Torsdag den
2I.  Oktober K1. 20.oo i  lokalerne Strandvejen J)) .

Medlemmer i Ksbenhavn, der ikke maatte vare selvbe-
fordrende, kan faa et f ' l i f t r t  ved at r inge t iL torben
Lind., Tlf . 299LO5, Aftenen for.

I IDSTIIIINGEN 14. t i1 1t.$eptember
]-976

DANSK FOTOHISTORfSK SEISK3B havd.e lavet en baade srnuk
og interessant Udst i l l ing i  Sparekassens T,okaler paa
Stroget.

Det kongel ige Bibl iotek havde velvi l l igst st i l let  s ine
f ine Plancher t i1 vor Disposlt ion. l lancherne, der
dekked.e en vasentlig DeI af Veggene i Udstill ingslo-
kaletr  8&v en let fat tel ig Fremsti l l ing af Fotograf iens
Udvikl ing i  fekst og Bi l leder.

I Montrerne havde Selskabets l\tled.lenmer ud.stil let nogle
af deres bedste Ejendele indenfor Fotoomraad.et,  saavel
Apparater som Bi l leder,  t i l  stor Fornojelse for mange
af de henved" 2OO0 Personer,  der besogte Udst i l l ingen.

Nogle af disse Besogende var selv Samlere el ler havde
anden Tilknytning ti1 Fotografering, hvilket vi konsta-
tered.e, naar vi kom i $nak ined dem, og vi havde da ogsaa
d.en Glede, at f lere af dem snskede at bl ive optaget som
Medlemmer af Selskabet"

Det vi1 nok vere godt ad Aare at lave en ny Udstill ing,
og med de Erfar inger vi  har faaet ved dette forste For-
sog skulde det vare muligt at stll l-e en end.nu bedre og
end.nu mere omfattend.e Ud.still ing paa Benene.

DANSK IOTOI{ISTORISK SELSKSS bringer herned sin Tak til
de Medlemmer, der ofrede saa meget af deres tid. paa at
arrangere vor Udst i l l ing, og som st i l lede deres verdi-
fulde Samlinger til Raadighed.

NY MEDIEI\I\MR

Tildels foranlediget af vor Udstilling har vi modtaget
Indmeldelser fra interessered,e Personer, gladeligt nok
ogsaa fra Spindesiden, der hidtil blot har vpret repra-
senteret af Rikke Lind.

ne ny Med.lemmer er:

Jesper Sannig, Sterevej 2], 2400 NV.
Fru Elinor Okkels, Norre Sogade lJ, 1170 I{.
Foto C. ,  Holbergsgade l ,  1057 K.
H. Green Jensen, Gernersgade 19, 4", 1119 It.
tr'ru Ulla Eberth, $kovgaardsvej 5, 2t2O Charl.
Anton Relnholdt, Kjarstrupvej 1J, 25OA Valby

Vi onsker d.e ny ldedlemmer velkommen i ).F.S.
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lsvstad i Herning har begaaet en ny Bog, eller rettere
et Nytryk af en gammel Bog.
Det drejer s ig om en Kombinat ion af et  Katalog og en
Irarebog, som den unge, fremstormende Reirnert Kehlet
(Stetfa Nova) udgav i  1915, da han endnu ernarede sig
som Fotohandler i NieIs Henmingsensgad.e i Ksbenhavn.
Maaske har d.e fleste af Medlemmerne allerede faaet
Lovstads Meddelelse ora dette Verk, rnen t i1 Benef ice
for ny Med.lemner eller andre, der ikke er blevet under-
rettet, skal vi meddele, at nermere 0pLysninger om denne
Tryksag kan faas hosl
S. T,ovstad, Foto-Kino-special forretning, Bredgade 14r
f{.00 Herni.ng.

EN FORBIgFFENDE FORSEDRTNG
af gulned.e, a,fblegede Fotografier kan man opnaa ved. Af-
fotografer ing med. usensibi l iseret Optagelsesqater iale,
f. Eks. Agf,aortho 25, en langsom Film med meget stejl
Grad.ation.
En usensibi l iseret Fi lm opfatter det gul l ige som sort
og trekker forholdsvis svage gullige Toner godt frem.
Forogelsen af Tonevardierne kan gores endnu nere ud-
preget, naar nan bruger en haardtarbejd.ende Fremkalder
(sterkere Koncentrat ion).
$tarkt blegede 3i l lecler,  der knap kan ses nere, bl iver
paa denne Maade overord.entligt godt gengivet uden An-
vend.else af nogen som helst Form for Retouche.

OSJEKTTV SOGES

ti1 18 x 2l Mahognikamera,
Brendvidde ZJ-JO cn"

Fleraning Andersen
r1f. 15r27r
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afholttes torsclag d.en l-8. Novercber Kl. 20.oo i
Ickalerrae Strand.ve jen 5r9. Skovshoved.

Yedt Moctet den 21. Oktober havd.e 12 Medlemner indfunclet
sigr - vi haaber paa en bedre Modeprocent i Frerctiden.

Ved d.enne Lejli6hed germeng:ik vi Muligltederne for Sel-
skabets Virke i rter kounende Maanederl og nange gode
Iileer blev fremsat.

Af llensyn ti1 saavel tilgteclevarend,e som fraverend.e Meil-
leqmer skal vi herned omtale de vigttgste Eranerl

Foredrag on LEICA i historisk Perspektiv. Joen Jensen
fra F0T0 C. vil forsoge at faa en Afta1e i Stand mect
et MedLem af, IfiICAKtUBgE$.

Forevisning af ganle Films, bl"a. en der er optaget af
Peter El-felt. Per Thornit har i denne Anletlning varet
i Forbindelse med Otre Srage fra TVe der neget gerne vil
ve?e oa behjelpelig, hvorfor vi haaber inden lenge at
lcunne anrang€re en Filnaften.

KODAK har frenstillet en Filmr der viser llclvikllngen af
Instamatic-Kameraet. Dette oplyste Ulla Sberthr der vil
forsoge at faa. denne Film til Disposition.

Peter Randlov tilbsd at delagtiggore os i sine Erfaringer
ned Oppolering af Mahognikameraerr og herom vil han hol-de
et Ii1Ie Foredrag ved Msdet den 18. November.

.dDELPROCES$ER = Bromo1ie, Gunmitrykr KuIl P1atin. En
.Arbejdsgruppe der vi1 stud,ere disse halweJs g:lemte Me-
totier snskes dannet. Interesserecle bedes nelde sig til
Peter Randlov, enten ved farstkomencie Mode eLler pr.
lrel.efonr (or) r4err?, 1okal 29 e1ler privat (oz) 4awz7.
P.B. Schnictt gik sterkt ind forr at vi skulaie gure et
Frenstod for et alvorligt Studium af cle Samlingerr smaa
saavel. son store, som naatte vere i Metllenmernes Besid-
d.e1se.
Som forste Skriitt slmlile tlet paal-eggles Medlenmerne at
foretage en Seskrivel,se af deres Ka,neraer, og for at der
kuncle koune Systen i Tingene vi1 P.B. Sohmictt lave Utikast
til et Skema., der vil gure det forholdsvis nemt at fore-
ta€;e en saadan Beskrivelse.
Endviclere henstilles det til Medlemnerne at optage et
Fotografi af hvert enkelt Ka.nera.
Skenaer saaveL son Fotografier skal- saa ind.gaa i et cen-
tralt Kartotekr der ned frden vi1 kunne blive et verdi-
fultlt Retlskab i .Arbejdet ned at vurdere og tidsfaste aldre
Fotograf iapparater.
Isvrigt tilbod P.B. Schmidt at stl1l-e Materiale til
Raaclighed til Optagelse a^f 'Billeder af Kaneraer etc' i
Iokalerne paa Strandvejen. Medlemmerr der ikke selv har
Mulighed. for at fotografere deres Apparater, kan d.erfor
nedbringe disse ved, konmende MedLemsraoder.



ITITTERASUR. D. F. S. vi1 gerne have en Fortegnelse
;ffi'troTitteratur, som Medlennerne er i Besidclelse
a f .
Hver isar har vi ve1 ku:a faa Boger af derure Artr men
tilsanmen bliver det maaske ti1 et ikke ubetyd^eligt
3nta1, og naar vi har en saad.an Fortegnelser vil det
vere muligt for os at indhente Oplysninger hos hin-
anclen fra Boger, som e11ers vil vere utilgengeLigee
simpelthen fordi de ikke find.es i noget dansk offentligt
Sibl iotek.
Naar vi siger I'Bogestt skal tiet ikke tages bogstaveligt.
I,ige saa betycLningsfuld.e er Kataloger, Prislister,
Aukt ionskataloger, Ve jledninger etc.
Lad os faa det hele ned!

A propos Fotolitteratur, - Magnussen havdede paa Moilett
at offentlige Biblioteker i stort Omfang send.er ga.rnmel
Litteratur, som menes at vere foraldetr tiL ?apirmolIen.
Det 1sd utroligte men siden dette Motle har dette For-
hold vsret ontalt i Dagspressenr og: mange har udtalt
deres Forargelse over denne Destruktion af ga,nle Bager.
Magnussen lovede, at han vili ie henvende sig til 3iblio-
tekerne og forsoge at formaa den tiL at selge eller
skenlce D.F.S. kondemneret .fotoli.tteraturr nen Udtalelser
i Pressen fra ledende Slblioteksfolk tytler J.kke paa, at
der er store Chancer for en saadan Redningsaktion.

Et Fors1ag, der ikhe kom frem ved lvlsdet d.en 21. Oktobert
men som maaske kan vere af Interesser er folgende:
Med.lemmer, der stoder paa hoblemer de ikke selv kan
finde Svar paal bor nedtlele dette til OBJSKTIIIT som saa
vj-1 lade det trykke i fsrstkommeude Nummer. Eerved. vil
alle Medlenmer faa Kend.skab til Spargsrnaaletr og meget
sand.synligt vi1 en e1ler anden Ekspert paa det paageldende
FeIt kunne give Svaret.
$end Sporgsnaal til 3ladet, - maaske kan $var bringes i
samme Nummer.

Ilermecl et Sporgsmaall Paa mange aldre tyske Ka,meraer
findes ved Lukkeren Sogstaverne A C C anbragt i en
Cirkel. Det er ganske sikkert et Fabriksmarkel og clet
kuncte maaske beiyde trAllgerneine Camerawerker" men det er
noget jeg getter nig ti1. Jeg har set Merket paa et Ka-
mera fra l-.92L og paa et fra ca. L918.
Hvem ved noget om dette? Er det et lrukkerfabrikat - eller
hvad?
Svar til Flemming Andersen

Rosensrns Alle 41
1970 V.
mf . t5t27r

K O N T I N G E N T

Der er endnu nogle ud.estaaencl.e Kontingenter.
Medlemmer der er i lestance bed.es omgaaende
ind.betale for Perioden indtil 1O. April ltll
Kr. 5O.- + If t .  5.- i  IndmeldelsesgebSrr.

Check e11er Postanvisning ti1

Fleming Andersen
Rogenorns XLLe 45
1970 v'



I{VOR}AN BOR MA}I OPBEVARE SINE VffiDIFUIJDE FOTOGR.ASIER?

Jagten paa ganle Fotografier er gaaet ind., og: en lel af vore Medlemmer
ofrer megen Tid paa at hjemsoge Marskandisere for at finde nogle Perler,
hvilket heldiryis ogsaa sommetider \rkkes.

Det er min Fornemmelse at d.er ikke altid ofres slet saa megpn Energ:i paa
en god og rationel 0pbevaring af d.isse Sagerr og ieg tror, at de ofte
havner i ti lfeldige Papesker og Cigarkasserr hvor de dels ikke har d.et
saa god.t, dels sjaldent ser Dagens Lys, fordi det er lidt ubekvemt at
fincie fren ti1 noget bestemt i en uoverskuelig Sunke Billeder.

Jeg vi1 d.erfor anbefale Samlerne at ofre d.e forholdsvis smaa Belab det
kraver at faa, anbrag$ Fotografierne paa overskuelig Niaade. Dette kan
naturligvis gores paa forskellig Vis, nen der findes to il jalpemidlert
der i hoj Grad. insd.ekomner d.e l(rav man naa stille ti1 en god. Opbevarings-
maad.e.

Den forst€ - son formodentlig a1le kender - er Fotolonmer af klar P1astic,
Fornat 44.
Di-sse Fotolonmer faas ned forskellig lndde1lng til starre eller mindre
Bi l lecier,  og de er ser l igt  egned.e t i l  t 'Fotogrrafbi l led.errr ,  d, .v.s.Bi l1eder
i Yisitkort-, Kabinet- e1ler andre af de g:dngsg Stomelser opklebet paa
Pap. Fotolommerne har netop i Forbindelse med saadanne 3il1eder den
Ford.el, at rnan kan se baacle Forsiden og Bagsiden, hvor i nange TiLfelde
Fotografens Navn er at finde.

Den anden Metode til 0pbevaring er maaske knap saa kend.t. Det er saa-
kaldte Fotoblade af Sabrlkatet Peno1 004,
De bestaar af Karton med et Overfald, af klar Plasticr hvorunder man frit
kan anbringe sine Fotografier uden Brug af K.ebemidler eller Fotohjorner.
Naar man gnider 1id.t paa Blad.et opstaar der en Magnetismer som holder
Billeclerne fast under den gennensigtige Plastic.
Disse Fotoblade er velegnede til a1le uopklebede Fotografierr og man kan
anbringe Billeder af forskelli.gt Fornat paa sarnm€ Side, ligesom man
sid.enhen uden Besver kan rokere rund.t ned Billederne.

Saavel Fotolommer som Fotoblade er standardhullede og beregnet til at
ind,satte i en Ringord.ner eller en Srevordner.
Fotolommer koster omkring I(r .  1.21 pr.  Stk.r  Fotobladene ca. Kr.  2.1>.

Mange vi1 naaske finde, at overurevnte Betragtninger er rene Se1vfolgellg-
heder, og det er d"e maaske ogsaa, men l{ensigten med at bringe dem har da
ogsaa i fsrste Rakke varet at vekke tll Eftertanke og faa Sanlerne ti1
at gore Alvor af de forlangst trufne Beslutninger om at faa Orden i Kaos.
Undskyld hvis vi gor nogen Uret!

Ved en senere Lejlighed skal vi beskeftige os med Mulighederne for
Registrering af Billeder.

ITISTORY OF PHOTOGRAPIIY

Son med.delt ved sidste Medlemsmsde har vi modtaget et Prospektr der intlbyder
interesserette til at abonnere paa et nyt Tidsskriftr der vi1 berynde at
udkomme i Januar L977.
Tidsskriftetn der hedder IIIST0RY OF PHOTOGB.AFY, udgives af Taylor & Trancis
i Londono et nesten 2OO Aar garnraelt Forlagl og mange kendte Navne sidder
i Rertaktionskomiteen, b1. a. Helrnut Gernsheiro og vor Ven Robert Meyer fra
den norske fotohistoriske Forening.
Ticlsslcriftet vil udkomme 4 Gange om Aaret, og hisen er temnelig pebrett

F Zq,- for en Aargang = ca. Kr.  150.-
Der er i Prospektet intet oplyst om Format el1er Sideantal.
Eventuelle Bestill i-nger send.es tilc LIGET IMPRESSIONS C0B30RA[I0Nt
P.0 .  Box  t } : . z ,  Rochester ,  N .Y.  14514r  U.  S .  A .
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DECH$BEAI/IgDE TIRSpAG Dm{ 14. 1975 EoKKEti 19.40

Vort Mode i denne Maaned vil efter Indbydel-se a"f Direktar l,ynggaard,
lynggaard Export Co. lrlS, find.e Sted i dennes Forretnj-ngSlokaler,
Ealmtorvet 15.

Direktor Lynggaard er en ivrig $aneler af Fotografier med topografiske
Motiverr son han gerne vil vise os. Desud.en ha"r han specielt interes-
seret eig for gamle Billeder fra hans egen Sranche = alt hvad der
har ned Slagterier og i{andelen rned Kad og l{gdvarer at gare, og paa
ilette Felt har han formodentlig d.en stsrste Samling her i la.nd.et.

En Del af Lynggaard-Sam1ing:en er for Tiden udlaant ti1 en Utlstilling,
men d.et er vor Opfattelse, at der endda er rigeligt for os at se paa.

Da det kan vere l-idt vanskeLigt at orientere sig paa Ha3-mtorvet, der
jo rwnmer en forvirrende Mangde af uensartede Bygni.nger, nsdes vi paa
Hjornet af Vesterbrogade og Selgolandsgade Kl. 19.15. Precis ICL.19.2o
spad.serer vi saa gennem Helgoland.sgade ti1 Halntorvet und.er L,edei.se
af et Medlen, der i Forvejen har sikret sig Kendskab til Lynggaard
Export Co. I s Beliggenhed.

Da vi gerne vil oplyse yor Vart om, hvor ma^nge Personer der kan ventes,
bed.es man pr. Telefon 15L271 (Flenming Andersen) anmelde sin DeLta€plse
i Mod.et, - senest Lorclag den 11. December.

ME}I,M/ISI{ODET DEN 18. NO\TzuBER

bad blanclt antlet paa et Foredrag af Peter RandJ"ov, der intlgaaende
gjorde Rede for, hvordan man kan renovere gamle Ma}ognikameraer.
Han gav d.els Anvisning paa, hvorledes nan reparerer revnet el1er
knekket Trevark, dels hvorledes man kan oppolere Mahogni og and^re
Trasorter, der har nistet deres oprindeligp blanke Ud.seende.

tr'oredragsholderen havde metlbragt Ka.neraer som han ned Held. havde
gengivet deres tidligere Glans, omend han naatte erkende, at
d.et vi1 vere &eget vanskelig:t for en Amator at naa cle llojder,
son en fagudd.annet Sne'dker kan d.rive det til.

Till ige foreviste Peter Randlov d.e forskellige Hjelpenidler og
Hjelpestoffer, d.er berqr,ttes ved Reparation og ved Oppoleringen,
der i fsrste Reklre er baseret paa Shellac-Politurens gode Egen-
skaber, tier dog foret rigtigt gar sig geldende i Forbindelse
med K:nofedt. $hellac faas hos enhver tr'arvehand.Ler, I(nofed.t naa
man selv sorge for.

Efter Peter Randlovs Foredrag viste Torben Lind. en intereesant
Tryllekunst, idet han med destilleret Vand., Cyankaliun og Alkohol
bragte en forsnLnd.en Dame for nagens lrys.

Med andre Orill Torben d.emonstrerede, hvorledes det tit, nea ikke
a1tid, er muligt at rense et Daguemeotypi.

Det omtalte BilLede var i tlen Grari daldcet a.f en graa Belegning,
der forrnod.entlig slrykltes lltning, at na,n kun svagt kund.e ane
et Portret. Efterhaanden som Processen skred. fren blev BilLedet
tyd.eligere og tycleligere, og efter det afsluttende Bad. j. ren
Sprit frentraadte d.et i nesten s'lmme Skikkelse som det forment-
1ig har ha-ft for omkring 125 lar siclen, da den unge Dane "blev
taget a.frf som nan engang kaldte clet.
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Som Afslutning paa Maclet drak vi Kaffe, og medens vi nsd denne
Opkvikkerp uddelte P.3. Schmiclt Prover af et Skerna tiL Karnera-
beskrivelse, son han har udarbejd.et.

Son t id. l igere omtalt e| det Meningen, at D.FrS. Vil  soge at
skabe et Kartotek oVei sarntlige Fotoapphrater i Medlernmernes
Besidd,else, eventuelt ogeaa oVed andre Kameraer, saaledes at
vi raed, Tiden viL krilure raade over et ret enestaaerlde Reference-
materiale.

Det henstilles til de Medlemner, der var ti1 Stede ved. Ifudet
og: son fik uclleveret et Skena, forsagsvis at udfylcte det og med-
bringe d.et ved neste Msde. Herved vil vi kunne hsste nogle Er-
faringer og: maaske finde frem til riy Muligheder for den bed"st
tarrkelige Udformning og Benyttelse af disse Fornularer.

E}T BES0GEI\TDE PAA VOR IIDSTILLING

i Sparekassens Iokalerl IIr. I(ristian Poggensee, har skanket D.F.S.
5 Plader i Fornatet j x l.2.

Det d.rejer sig on Optagelser af den engelske U-Baad E 1r, der i
Eegrndelsen af den forste Verdenskrig lob paa Grunct i Oresund,
og som, inden den kund.e konme fri af Gnrnden, blev observeret
af tyske Torpedojagere, der beskad tlen og gjortle den ukanpdygtig.
Episoden vakte i sin Tid stor Oprnarksomhed. i Danmark, da d.et var
fsrste Gang vi havde Yerdenskrigen paa nert llold..

Billederne er taget efter at E U var blevet beskud.t. Optagelserne
blev gjort af Kristian Poggensees Broder, der var Gast pa.a det
danske Orlogsfartoj 'rSaridderenrt, der maa have befundet sig ret
npr ved U-Baaden. Uvist af hvilken Gnrnd blev Poggensees Fotogra-
fiapparat beslaglagt af hans Befalingsmend, men da var det aflerede
lykkedes han at tage nogle neget gode Billeder og at bringe Kasset-
terne ned PLaderne i Sikkerhed.

Giveren havd.e onsket at faa Kopier af d.e I Plader, og Peter Randlav
har lavet d.j-sse Aftryk, son jeg afleverede til- den lp-aarige
Kristian Poggensee. Sroderen, der var noget eldre, dode for et Par
Aar siden.

F . A .

NOCI,E FORHANDI,ERE AT' AIITIKKE KAilIERTER

i England og Franlrrig

(mecldelt a.f Peter Randlov)

MPPM/TARIGDER I IONDONI Bernondsey Market (aabent Fredage on Morgenen)
Camden Passagp (Onsdag og lorda6)
Portobello Road
Kingts Road
De tre sidstnevnte bycier de bedste Chancer
for Sanlere af Fotografica.

Angel nrcaderll-6 fslington High Street
Jubilee, Pierrepont Row, Ca.nden Passage

(sedvanliryis Onsdag'e )
Military Eeritage ttd.. 27 Canden Passage
Davidt s Photografica, 195 Westbourne Gr0ve,

Portobello Road.

BUTTKI{ER



Collectorsr Cameras, Sta11 1 A, Jones .Arcade
Westbourne Grove at Portobello Road

Chelsea Antique It[arket, 245/251 Kingrs Roadrstall 2O
Brunninge, l1j High Holborn (nyt og ganmeJ.t)
Yintage Cameras, 256 Kirkctale, T1f. c 7TB-584L

FORHANDI,ERE OC IOPTBMARIGDffi. I P.ARTSI

Paul Mari-llier, Rue du Cardinal--Lenoine lJ

MARCHS AIIX PUCES, Porte d.e Clignancourt (Lo"aag,
Sondag, M^andag)

leon og Nicole I{erschtr i t t ,  Stand JpO, ALIre Nr.  T,
Vernaj.son Marked, ner Rue des Rosiers.

Caroera Obscura, Stand J0, AlId Nr. 2, ?aul Bert Marked,
Rue Paul Bert (storste Udvalg)

PERMANENTE SSMI]NGEA OG UDSTII.,IINGER AT' FOIOCRAT'ISR OG FOTOGRAFICAI

Englandr Kodak Museum, Headstone Drivee lla,rrow, Mid.dlesex
National Portrai t  Ga1lery, St.  Mart inrs Place 2, London
North l[estern Museum of Science and Industry, Grosvenor Street tJ,

Manchester
Science Museun, South Kensing:bonl lond.on
Victoria and. Albert Museun, South Kensington, London

Andre lrand.e i Vesteuropa;
Folkwangschule fiir Gestaltung, {J Essen-Illerden, Abtei, Tysklantl
Het Sterckshof, Hooftvunderlei 160rB-210O Deurne, Belgien
Maison Europbenne de 1a Photographie, QUai des Messageries 26,

Chalon-sur Saone, tr"rardcrig
trrfinchner Stadtmuseunr Photo- und Filmnuseurn, St.Jakobs Platz 1,

Tyskland
Museurn voor Fotographie en Cinematographie, Revensteinstraat 2],

Bmsseln Belgien
Societd Francaise de Photographie, Rue Montalembert !rParis,

Frankrig

U. S. A.:  George Eastnoan l louse,
International Center of

(Pernanent Ejenasted

pOO East Avenue, Rochester,  N. Y,
Photography, I1FO Fifth Avenue,New York,
for rrlnternational Fund for T.Y.

Concerned Photography)
Library of Congress, 10 First Street SE, irYashington D.C.
Museum of Mode:n Art, 11 T{est Street, New York, l{.Y.
Photographic Art and Science FoundationrlOpO Erecutive IIIay,

Des Plaines, I l l inois
Snithsonian Institution, Sa1l of Photography, 1OO0 Jefferson

D-i.ve SW, Washi-ngton D.C.
University of Texasr Hurnani-ties Research Centre, Austin, Texas

(Hjensted for Gernshein Sa,nlingen)

Australienc Australlan Centre for Photography, 76 a Paddington Street,
Paddington, North Sydney, New South Wales,

I forrige Nuniuer af OBJEKTIV spurgte vi om
d.e J Bogstaver A G C1 der findes paa nangp
eldre Dato.
P. B. Schmi-dt har nu givet Svarete Albert
Cannbach, altsaa I'irmana'rm og IIjemsted..
EventuelleySerligere Oplysninger our dette
gerne.

Betydnlngen af
Irukkere af

Gauthier,

Fabrikat nodtages

Nyt Medlen: I{r,  A. Hoeg-Petersen, Vestervane 57 r2l0o Valby.
Il!srgs sseergcgei-Ig!eli :! gr:er-Ie!ecEcIi gr: -Eg!g1 i!!srgler:--_

Bidrag til OBJEKTIY modtages gerne. Sende til l Fleraning Andersen,
Rosensrns A11A 4r,  1970 V. T1f. ;  55127I




