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Mads Malurts Meriter
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Fotografen Janus Gottfred Elleby

Fotograf G. Elleby 80 Aar

Janus Gottfred Elleby blev født den 3. februar 1865 i Østerma-
rie på Bornholm. 

Sammen med William H. Türck etablerede han den 19. novem-
ber 1896 det fotografiske firma “Elleby og Türck” på adressen 
Nørrebrogade 52 i København. Samme år blev han optaget som 
medlem af Dansk fotografisk Forening, hvis tidsskrift han har beri-
get med flere artikler og smånotitser. 
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Mads Malurt
I Dansk fotografisk Tidsskrift fra februar 1945 skriver fotograf 

F. Hoffeldt i anledning af Ellebys 80 år bl.a.:
Han holdt altid på, som den gode kollega, at delagtiggøre sine 
fagfæller i, hvad han fandt af nyt ved det daglige arbejde - små 
opfindelser, forbedringer eller lignende - ja, så skulle Tidsskriftet 
straks have det, så alle kunne få fornøjelse af det, og som den be-
skedne mand han var, søgte han altid at dække sig under navnet 
Mads Malurt. - Nu er det sagt, kære Elleby, men mange har sik-
kert gennemskuet dig forlængst!
Af samme omtale fremgår det, at Elleby i 1932 trak sig tilbage for 
at henleve sit otium på sin fødegård på Bornholm, hvor han dog 
ikke lå på den lade side, men stadig var interesseret i alt, hvad der 
vedrører forening og fag. Hans sidste passion omtales som billed-
huggeriet, som herefter optog det meste af hans tid. 

G. Elleby, fot. For gammel til Karneval. (Selvportræt)



- 5 -

At Elleby imidlertid også i sit fotografiske virke havde sans for 
det skulpturelle fremgår af et selvportræt, som indgik i hans billed-
serie “Fra Karnevalstiden 1925”. Billederne stammer fra den 
“2den Nordiske Fotografi Udstilling” og er gengivet i Dansk foto-
grafisk Tidsskrift i januar og februar 1928.

Ellebys formodentlig første skulpturelle gave til Dansk fotogra-
fisk Forenings Fagskole i København findes omtalt i Dansk foto-
grafisk Tidsskrift, maj 1940. I samme artikel refereres et brev, af 
hvis ordlyd man tydeligt fornemmer Mads Malurts lyst til at revse 
sine fagfæller:   

En gave og et brev
Fotograf G. Elleby, som nu nyder sit  otium i Østermarie på 

Bornholm, sendte for nylig en gave til Fagskolen, et keramisk ar-
bejde, hvis midterparti ses på hosstående fotografi. Man ser, hvad 
måske de færreste vidste, at hr. Elleby ikke blot var en dygtig fo-
tograf, men tillige er en habil modellør

Troldebrønd
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At hr. Elleby er en satirisk spøgefugl, er vel næppe nogen, der 
har mødt ham, i tvivl om, og det brev, som fulgte med gaven, vil 
for mange fremkalde muntre minder om afsenderen. De yngre ge-
nerationer vil det give et billede af en personlighed, som har truk-
ket sig tilbage fra fotografernes kreds, men som stadig følger be-
givenhederne med levende interesse og godt humør. Brevet, som 
ikke har nogen overskrift, lyder således:

Der blev engang klaget over, at D.f.F.s Fagskole ikke ejede va-
ser til staffage. Derfor bedes den ærede bestyrelse nu, mange år 
efter, modtage medfølgende monstrum, der bl.a. også er beregnet 
på, at eleverne kan få lejlighed til at prøve deres evner til at ordne 
blomsteropsætning. Hertil kan også de sidebassiner (ikke vist på 
fotografiet. Red.) bruges, så brønden bliver helt skjult.

Opsætning af blomster frister desværre en krank tilværelse i 
vort land.

Den nu hundredeårige fotografi er snart bleven hvermands eje 
og kommer derfor ikke altid i de bedste hænder, som nu f.eks. hos 
trolden med de fire tommelfingre, der - efter alt at dømme - har 
forsøgt sig i adskilligt og derfor har slået sig på den ædle lystek-
nik, sådan som menneskenes børn undertiden gør det, når de ikke 
dur til andet.

At hanen som kavaler eller måske som brudgom står på den 
forkerte side, generer ham ikke, og svælget mellem trolden og 
hans kunder udelukker håndværksmæssige rettelser. Derfor må 
munden bruges, så hanen bliver stiv, og hønen synker sammen i 
stum opgivelse.

(Da der i Dansk fotografisk Forenings faglige tidsskrift har 
været strid om hanegal og hønekagel, skal for alle muligheders 
skyld oplyses, at hanen kagler betydelig bedre end hønen. Dens 
repertoire varieres efter de forskellige situationer, som fare, sam-
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ling o.s.v. Og så galer den altid sejrsstolt efter et slagsmål, selv 
om den har lidt nederlag og fået gruelig tæv!)

At trolden kun har tommelfingre, skal ikke forbavse. Tommel-
fingre findes også i foruroligende grad inden for det fotografiske 
fag, det viste jubilæumsudstillingen tydeligt i al sin triste, grå 
ubehjælpsomhed. Man bliver nu engang ikke kunstner og langt 
mindre håndværker ved f.eks. at klaske en umotiveret lysklat på 
et pandekagebelyst ansigt, ej heller ved at sætte billedet skævt på 
papiret og skære det halve af hovedet bort - eller ved andre af de 
gamle tossestreger, som med et passende antal års mellemrum ta-
ges op som “nye” og “geniale” påhit. En dårlig sag bliver ikke 
bedre af et virkningsfuldt og dybsindigt forsvar, selv om dette 
kan imponere og overbevise al verdens hellige enfoldighed - og  
undertiden måske dommeren med. 

Teknisk Skole udskriver hvert år prisopgaver for forskellige 
håndværk, men blandt disse aldrig for fotografien.

Hvorfor? - Fordi vi ikke kan bedømme et fotografi, har man 
svaret.

Så ubestemmeligt og ukendt er altså fotografiens fysiognomi, 
men er man tilfreds med dette? Lad os håbe på, at virkelige dyg-
tigheder vil sætte ind og give det fotografiske fag et så hånd-
værksmæssigt tilsnit, at “personlig smagsdom” udelukkes ved 
medhjælper- og mesterprøve, og så dette fag kan komme i be-
tragtning ved håndværkskonkurrencerne.

Ja - det blev mange ord om den stakkels “trold”. Men en sik-
kert meget skøn dag kommer der nok en elev, som med hele fem 
tommelfingre sender genstanden i gulvet - og - af ler er den kom-
men, til skår kan den blive, men opstå igen kan den ikke, for der 
er ingen gipsafstøbning taget af den.

(Citat slut.)
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“Til skår kan den blive!”
Om troldebrønden med tilhørende sidebassiner er gået til, som 

forudsagt af Elleby, vides ikke. Mest sandsynlig er det, at disse ke-
ramiske arbejder er gået til under langt mere dramatiske begiven-
heder.

Da britiske Mosquito-fly den 21. marts 1945 bombede Gestapos 
hovedkvarter, Shellhuset, i København blev også Dansk fotogra-
fisk Forenings Fagskole på Teknologisk Institut ramt og ødelagt af 
en bombe. I aprilnummeret af tidsskriftet beretter skolens forstan-
der, fotograf Th. Andresen, bl.a.:

- Nogle dage senere har jeg sammen med en repræsentant for 
eleverne haft lejlighed til at se omfanget af den skade, vort fags 
højborg og vor prægtige skole har lidt. Vor fagskole, der efter den 
netop tilendebragte ombygning fremtrådte så lys og venlig, eksi-
sterer ikke mere!

- De to nyombyggede atelierer, den historiske samling, biblio-
teket, Dansk fotografisk Forenings ældre arkiver, København-
kredsens arkiver, skolens arkiver, - alt er som blæst væk.

_ _ _

Fagskolens lokaler blev genopbygget efter krigen og kort tid 
efter arbejdede Elleby på en ny gave til skolen, som det fremgår af 
fotograf Berghagens billede på næste side.
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Fotograf Elleby lægger sidste hånd på værket af sin smukke gave til 
Dansk fotografisk Forening. 

Fot. Berghagen, Neksø.
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En ny gave til en ny fagskole
(- og til et 25 årigt museum)

Den 8. september 1948 var næsten 200 fotografer fra hele lan-
det samlet til efterårsmøde på Dams Hotel i Rønne. Af møderefe-
ratet fremgår bl.a.: 

Man sang stående “Kong Christian”, og derefter tog forman-
den påny ordet:

- Hvad er det, der betinger at være et godt medlem af en for-
ening? Det er, at man har faglig dygtighed, opfylder sine forplig-
telser 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 for-
ening.

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

Pludselig intonerede musikken en march, og klædt i born-
holmske nationaldragter bar to unge piger en statuette ind til for-
mandens plads.

Mens blitzlysene blinkede, holdt Kaare-Rasmussen bevæget en 
tale, hvori han på Ellebys vegne overrakte statuetten som gave til 
fagskolen i København. Statuetten bestod af en figur, der forestil-
lede en gammel, vandrende fotograf, som med hele sit udstyr om-
kring sig havde taget plads på en sten for at stoppe sin pibe. Figu-
ren blev båret af en sokkel, på hvis sider Elleby, der i mange år 
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har haft en stor kærlighed til billedhuggerkunsten, havde fremstil-
let motiver, som viste fotografiens udvikling fra Daguerreotypiet 
og til år 2000.

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

“Som en Fugl Fønix stig Fagskolen op af Ilden”

“Se lidt venlig ud”
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1850

1900
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1950? 

2000?
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I 1966 blev Dansk fotografisk Forenings lejemål på Teknolo-
gisk Institut i København opsagt i forbindelse med instituttets ud-
flytning til Tåstrup. Da fotografuddannelsen forinden var blevet 
underlagt en ny lærlingelov, henvendte foreningen sig til Undervis-
ningsministeriet om plads til nye fagskolelokaler. Uddannelsen 
blev i september 1966 flyttet til den nybyggede Randers tekniske 
Skole. Som nyansat faglærer modtog jeg og mine kolleger et min-
dre flyttelæs fra den nedlagte københavnerskole, - blandt mere el-
ler mindre nedslidt fotografisk udstyr også en lille statue af en for 
os ukendt herkomst.

Statuen blev benyttet af nogle elever til lyslægningsøvelser, 
men det lå ligesom ikke i tiden at respektere historien, og Ellebys 
spådom med henblik på den føromtalte troldebrønds fare for at 
blive sendt i gulvet var flere gange ved at gå i opfyldelse. Den ne-
derste del af statuettens fundament blev i øvrigt benyttet som 
askebæger på lærerværelset. 

Da soklen på et tidspunkt fik en alvorlig revne, bad skolen mig 
rede statuetten og indlemme den i min fotohistoriske samling. Det 
var i september 1980.

Nu 29 år efter, hvor Danmarks Fotomuseum fylder 25 år, 
overlades statuetten så til museets samling for her at forenes med 
den Elleby-statuette (et forarbejde fra 1942), som har tilhørt nu af-
døde fotograf ved Nationalmuseet, Niels Elswing, der i mange år 
var formand for Dansk Fotografisk Forening.

Rudi Hass
Stevnstrup, august 2009
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Dette skrift er trykt i 20 nummererede eksemplarer, hvoraf dette 
er nummer:
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