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- ROCK’N’ROLL VAR og er jo sjov, og jeg har 
lige fået et af mine gam le 24x36 ne ga ti ver ind af 
dø ren fra London. Blæst op i A0 - det sva rer til en 
dørs stør rel se, og det stod bare så flot. 

Or de ne kom mer fra den 56-åri ge rockfotograf 
Jør gen An gel, der i be gyn del sen af ja nu ar kom mer 
til Aal borg for at hæn ge over 100 af sine klas sis ke 
rockfotos op i Studenterhusets sto re sal. 

Og or det klas sisk skal ta ges helt bog sta ve ligt i 
den ne sam men hæng.

Jør gen An gel var kun 17 år gam mel, da han be-
væb net med sin mors fe rie ka me ra, AGFA Op ti ma 
og en stavblitz 7. sep tem ber 1968 tog bil le der af en 
be sø gen de en gelsk rock grup pe i Glad sa xe Teen 
Club. Grup pen kal det sig The New Yardbirds, og 
tal te ud over gui ta ris ten Jimmy Page også for san ge-
ren Ro bert Plant, bas sis ten John Paul Jo nes og 
trom me sla ge ren John Bonham. De blev snart ver-
dens be røm te som Led Zep pe lin. 

Men på trods af sin unge al der kun ne Jør gen An-
gel pra le af at have væ ret rockfotograf i tre år. Til 
sit al ler førs te pres se mø de med Sonny & Cher tog 
han 14 år gam mel bil le der med et Ko dak Instama-
tic, men re sul ta ter ne var så rin ge, at han op gra de-
re de og fik lov at låne mors ka me ra.  

An gel er man den, du skal have fat i, hvis du 
mang ler et bil lede af Ali ce Cooper, der ser strip tea-
se i Isted ga de, el ler Kim Lar sen i ko ket nø gen po si-
tur i om klæd nings rum met efter Ga so lins ab so lut 
sid ste kon cert. El ler hvad med en ung An ni set te, 
der tou pe rer hå ret, mens hun stir rer stift i spej let 
lige før en kon cert i 1968.

- Det bli ver den stør ste ud stil ling, som jeg no-
gen sin de har la vet med mine bil le der, og da jeg 
først mod tog mai len fra Stu den ter hu set, tænk te 
jeg:

- De tror sik kert, at jeg har en hel mas se bil le der 
lig gen de i en kæl der klar til at hæn ge op, og der for 
tog det også lidt tid, in den jeg re age re de på mai len. 
Det er jo både tids kræ ven de og kost bart at for-
vand le mine sort-hvi de bil le der til sto re fo to sta ter, 
for kla rer Jør gen An gel.

Hans over ve jen de sort-hvi de fo tos er ta get i pe-
rio den fra 1965 til 1983, hvor Jør gen An gel ”vok se-
de op med at alt var mu ligt”. Han fo to gra fe re de på 
ho tel let, i turnébussen, back stage og selv føl ge lig 
hele kon cer ten og ”grup per ne, der spil lede kom jo 
igen og igen og så kend te de én”. 

Man ge af hans al ler mest be røm te bil le der er ta-
get med mors ka me ra, da han var sko le dreng. Og 
net op hans unge al der var ofte en bo nus. For hvor-
dan skul le han vide, at han ikke bare kun ne vade 
ind i gui ta ris ten Eric Clap tons om klæd nings rum 
og spør ge, om han måt te tage et por træt bil lede?

- Men ef ter hån den gjor de ma na ge re, tur ma na ge-
re, for bud te back-sta ge om rå der og sik ker heds vag-
ter det mere og mere umu ligt. De vil le be stem me, 
hvor dan og hvor når du måt te fo to gra fe re, og når 
du kun må fo to gra fe re un der de før ste to num re til 
en kon cert, får du bare de sam me bil le der, som de 
også kan tage i Pa ris, Ber lin el ler London, og jeg 
kun ne som free lance ikke læn ge re sæl ge mine bil-
le der i ud lan det.

- En ten skal det være sjovt, el ler også skal det 
give pen ge. Tilsidst var det in gen af de le ne, og så 
kan du lige så godt lade være.

Så om kring 1983 end te Ang els sto re negativsam-
ling på om kring 50.000 ne ga ti ver oppe på lof tet 
hos for æld re ne. I en gam mel 100-årig ejen dom, 
hvor ta get ikke var for godt.

- Jeg har tit tænkt på, hvad der mon vil le være 
sket, hvis der var rø get et par tag sten.

Men efter 10 år på lof tet kom ne ga ti ver ne ned i 
var men igen. Jør gen An gel hav de nem lig op da get 
in ter net tets man ge hjem me si der, der hyl de de de 
gam le rock bands, og han be gynd te at sen de dem 
bil le der.

- Egent lig troe de jeg, at den gam le rock var helt 
død, men man ge blev gla de for mine bil le der, og 
jeg in ves te re de i en su per scan ner til de sort-hvi de 
ne ga ti ver, plø je de mig igen nem dem og fik min 
egen hjem me si de.

I dag le ver Jør gen An gel af sine bil le der. Inter-
nettet har gjort hans rockfoto ver dens kendt, og du 
kan købe hans bed ste fo to gra fi er som t-shirtmoti-
ver. Og vintage-bil le der af Jimmy Page, John ny 
Rot ten og AC/DC (forsidefoto af leadguitaristen 
Angus Young) med fle re sæl ger til sta dig hed fra 

iføl ge FotoJørgen

Bob Mar ley, reg gae mu sik kens kon ge, fan get på 
Roskilde Fe sti va lens sto re sce ne, 1. juli 1978.

An ni set te, Savage Rose. 1968. “Hun stod og tou-
pe re de sit hår før hver kon cert. Jeg nå ede bare at 
tage et en kelt skud. Jeg kan godt lide at mo sfæ ren. 
Stort set alt er slø ret und ta gen hen des fo ku se re de 
blik. Det er, som om jeg slet ikke er der.”  

Ro bert Plant og 
Jimmy Page fra The 
New Yardbirds  i 
Glad sa xe Teen Club, 
7. sep tem ber 1968.

CLASSIC: Stu den ter hu set i Aal borg ud stil ler i ja nu ar 
mere end 100 klas sis ke rockbilleder af den dan ske 
fo to graf Jør gen An gel 

...fort sæt tes næs te side ▼

Sanger Johnny Rotten, Sex Pistols, juli 1977, 
København.  


