
Fotograf og billedhugger

Janus Gottfred Elleby



Janus Gottfred Elleby 
* 03. Feb. 1865, Østermarie, Bornholm. 
† 11. Oct. 1959, Rønne Sygehus, Bornholm.  

Søn: Oskar Heinrich Arthur Elleby.
*  02. Feb. 1892.
†  ??   1958.

Janus Gottfred arbejdede som fotograf i Nørrebrogade 52, København fra 1896 til 1932, hvor 
han trak tilbage til sin ”fødegård” på Bornholm. Her arbejdede han som skulptør/billedhugger.
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Torsdag den 3. februar kan en østermariebo lidt ud over det almindelige, en højtbegavet særpræ-
get personlighed, fhv. fotograf Gottfred Elleby, St. Ellebygård, fejre sin 90 års fødselsdag. Gottfred 
Elleby er født 1865 i den gamle Elleby-smedie, hvor nu Ludvig Jensen bor, som søn af smedeme-
ster Jens Elleby. Han kom som barn i skole hos den i Østermarie kendte friskolelærer Peder Kofo-
ed (Pær Koffed), men fortsatte, da Peder Kofoed opgav sin lærergerning, i Østermarie østre skole 
hos lærer Ipsen. I Gottfred Ellebys barndom skrev man endnu med fjerpen, og kun når det skulle 
være rigtigt fint, fik de en stålpen – hans far var kendt for at være meget dygtig til at skære sådan-
ne fjerpenne, og Gottfred Elleby kan endnu præcis demonstrere, hvordan det gøres – det er der 
vist ikke mange der kan mere.
I sin barndom og ungdom hjalp han til ved landbruget, som hørte til stedet, men når man ikke hav-
de andet at gøre, hjalp han til i smedien også. Og han blev en ganske habil smed. Men det var ikke 
smedehåndværket, Gottfred Ellebys hu stod til, og i en ung alder var han i en kort stund elev på 
Østermarie Højskole, men tog derfra til Sorø højskole, hvor hans kunstneriske begavelse bevirke-
de, at han blev tegnelærer for de kvindelige elever. Og dermed var han inde på den vej, hans 
kunstneriske anlæg måtte anvise ham. Han tog videregående undervisning i tegning, han lærte 
bogbinderi og har udført skønne ting på dette område, f. eks. Bogbind i læder med indlagte arbej-
der, han har arbejdet med læderplastik, skulptur (Bonavedde-figuren på Bornholms museum) o.s.v., 
men sit gennembrud for en større offentlighed fik han som fotograf (det ansete atelier Elleby og 
Türch, Nørrebrogade, København), og som sådan har han frembragt fotografier af en kunstnerisk 
og rent håndværksmæssig kvalitet, som vi i dag sjældent ser. For det var stadig den gamle hånd-
værksmæssige kunnen, der blev lagt vægt på hos Gottfred Elleby. En af Gottfred Ellebys gode 
venner var afdøde Storm P., af hvem han har taget det bedste fotografi, der er set. Storm P. var en 
original, og som så mange kunstnere, havde han tit brug for en håndsrækning i sine unge dage. Så-
dan gik det til, at Elleby fik Storm P.s kørepels – han solgte ham den, engang han var fattig.
Et redeligt arbejde skal man have sin betaling for. Og jeg var ikke billig, siger Elleby. Han behøve-
de heller ikke være det. Han yndede heller ikke at opvarte nogen, og det hændte, man sagde til 
ham, når finere kunder kom: Men de kan da ikke gå ind med det tøj – og der blev svaret: Jo, det 
kan jeg da godt, for hvis de ikke vil, kan de jo blive væk. Snobberi og mode er stadig genstand for 
hr. Ellebys foragt. Når der går mode i en ting, siger han, så er det galt. For mode er en erstatning 
for selvstændighed og fornuft.
Sine fotografiske erfaringer og anskuelser har hr. Elleby nedfældet i en fotografisk lærebog, som 
dog kun foreligger i manuskript. Den er ellers god at få forstand af: Læreranstaltens laboratorium 
er den levende natur, og undervisningen er gratis, undtagen for skovsvinene. For dem erlægges 
honoraret i politiretten – forhåbentlig da.

         

Fra Bornholmeren - februar 1955:

Fotograf Elleby bliver 90
Den gamle fotograf, der ikke kan lide snobberi











Dansk Fotografisk Foreningss efterårsmøde i Rønne
1948

Fotograferne ankommer til Rønne.        Foto: Berhagen, Nexø.

Foto: Fotonova ved Kaare Rasmussen



Foto: Berghagen, Neksø

Foto: Fotonova ved Kaare Rasmussen



Den 8. september 1948 var næsten 200 fotografer fra hele landet samlet til efterårs-
møde på Dams Hotel i Rønne. Af mødereferatet fremgår bl.a.: 

Man sang stående “Kong Christian”, og derefter tog formanden påny ordet:
- Hvad er det, der betinger at være et godt medlem af en forening? Det er, at man 

har faglig dygtighed, opfylder sine forpligtelser over for samfundet og grossisterne 
(munterhed). Jeg er ikke i tvivl om, at alle tilstedeværende opfylder disse betingelser, 
og det er derfor heller ingen sag at stå i spidsen for denne forening.

Imellem os sidder imidlertid et medlem, som jeg finder grund til at yde en særlig 
hyldest, og det er fotograf Elleby fra Østermarie. Med usvækket interesse følger han 
foreningens trivsel, og på indstilling fra Bornholm-kredsen har hovedbestyrelsen der-
for også vedtaget at tildele ham foreningens guldnål, emblemet i guld. Det er først an-
det medlem, der tildeles denne hædersbevisning. Han udbragte et kraftigt besvaret le-
veråb for Elleby.

Elleby bliver æresmedlem af Dansk fotografisk Forening

Foto: Fotonova ved Kaare Rasmussen



Pludselig intonerede musikken en march, og klædt i bornholmske nationaldragter 
bar to unge piger en statuette ind til formandens plads.

Mens blitzlysene blinkede, holdt Kaare-Rasmussen bevæget en tale, hvori han på 
Ellebys vegne overrakte statuetten som gave til fagskolen i København. Statuetten be-
stod af en figur, der forestillede en gammel, vandrende fotograf, som med hele sit ud-
styr omkring sig havde taget plads på en sten for at stoppe sin pibe. Figuren blev båret 
af en sokkel, på hvis sider Elleby, der i mange år har haft en stor kærlighed til billed-
huggerkunsten, havde fremstillet motiver, som viste fotografiens udvikling fra Da-
guerreotypiet og til år 2000.

Den korte, men smukke højtidelighed satte et særligt præg på middagens stem-
ning, og Elleby blev stærkt hyldet for den smukke gestus, han havde vist.

Elleby skænker statuette til
Dansk fotografisk Forenings nye fagskole

Foto: Fotonova ved Kaare Rasmussen



Foto: Berghagen, Neksø

Foto: Berghagen, Neksø



Statuettens inskriptioner:
Rejsefotograf fra 1870 som jeg husker ham.

G. Elleby sep 1947
HVIL

1850  -  1900  -  1950 ?  -  2000 ?

se lidt venlig ud!!

Som en Fugl Fönix stig Fagskolen op af Ilden

Foto: Fotonova ved Kaare Rasmussen





Niels Elleby Pedersen skriver om den-
ne buste:
Hvis du ser godt efter på billedet 

kan du se at der står Hanna. Hvorfor 

Gottfred skrev Hanna i stedet for 

Hanne ved vi ikke, men figuren fore-

stiller min storesøster Hanne som ét 

årig. Hanne kalder selv billedet for 

”sure Hanne”.



Niels Elleby Pedersen skriver om dette billede fra 1914:
Ll. Ellebygård ligger i det område i Østermarie sogn som kaldes Elleby. Gottfred Elleby er født på 

Ll. Ellebygård. Den person der står foran bygningen, er Gottfreds far – Lauritz Chr. Elleby.

 

Lille Ellebygård
Gottfred Ellebys barndomshjem



Elleby område fra sidst i 1800

Elleby område i dag
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