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[  Født 1951, ar bej de de som rockfotograf fra 1965 til 

1983.

[  Be gynd te som 14-årig med et Ko dak Instamatic, men 

skif te de snart til sin mors fe rie ka me ra.

[  Har stort set fo to gra fe ret alle de sto re gam le 

rock nav ne fra 60’erne og 70’erne.

[  Hans negativarkiv in de hol der over 50.000 fo tos og 

blandt an det nav ne, som Rod Ste wart, The Who, The 

Sweet, Roxy Music, Paul Si mon, Da vid Bowie, Sla de, 

Thin Liz zy. Ali ce Cooper, Led Zep pe lin og The Rolling 

Sto nes med man ge fle re.

[  Han har fået fem bil le der op ta get i RockArchives 100 

klas sis ke rockfotos - ”Li mi ted Editon 100”.

[  Stop pe de i 1983, da han ikke kun ne ac cep te re de 

re strik tio ner, som mu sik bran chen lag de for fo to gra-

fer nes ar bej de.

[  Har ud stil let på gal le ri er i Amsterdam, London, 

Dub lin, New York, Stock holm, Kø ben havn og til ja nu ar 

også i Aal borg.

[  Fo to ma ga si net ”Victor” - ud gi vet på seks sprog af 

Has sel blad-kon cer nen - in de hol der i ja nu ar-

num me ret en fea tu re om Jør gen An gel.

Jør gen An gel

Jimmy Page (t.v) og Jør gen An gel. “ Jimmy 
Page så mine bil le der på ud stil lin gen i Stock-
holm. I bag grun den bil le det fra KB-hal len, som 
han blev så glad for, at han bad om en stor for-
stør rel se til at hæn ge op der hjem me.”

Led Zeppelins gui ta rist 
Jimmy Page, KB-hal len, 1970.
 “Der er fed ener gi i det bil lede.”

KUL TUR

hjem me si den. Li ge som di ver se agen tu rer i Pa ris og 
London sæl ger hans bil le der.

- Jør gen lod sig al drig im po ne re. Han så men ne-
sket bag stjer ne fa ca den. Han har ta get et af rock-
his to ri ens bed ste bil le der af Sex Pis tols’ for san ger 
John ny Rot ten, som han en dog fandt no get smukt 
og uskyl digt i. Og det kan ikke have væ ret let, har 
di rek tør Jill Furmanowsky, Rock Archives, sagt om 
rockfotografens ar bej de.

For ret nings fø rer Lars Hel le rup, Stu den ter hu set 
vil le op rin de lig lave en stor rockhistorisk fo to ud-
stil ling med den en gels ke fo to graf Mick Rock, men 
efter lidt internetresearch stød te Hel le rup til fæl-
digt på Jør gen Ang els hjem me si de og un dre de sig 
over, at den var dansk.

- Men jeg blev dybt du pe ret over de gode bil le-
der. Hans fo tos var jo me get mere in te res san te og 
re præ sen te rer no get dansk rock his to rie fra den-
gang klub ber ne -  Glad sa xe Teen Club, Brønd by og 
Mælkepoppen her i Aal borg - præ sen te re de man ge 
af de rock nav ne, som se ne re hen blev in ter na tio-
na le stjer ner, for tæl ler Lars Hel le rup.

An gel har tid li ge re ud stil let sin be røm te bil led-
 se rie af Led Zep pe lin i Stock holm, da ban det i 
2006 blev hæd ret med den sven ske mu sik pris The 
Po lar Prize på en mio. sven ske kr.  Og så har han 
haft en en kelt ud stil ling i Kø ben havn, hvor Zep pe-
lin-se ri ens bil le der var ud vi det med fle re rockhi-
storiske fo tos.  

Det kos ter at få de over 100 negativbilleder for-
vand let til di ver se fotostatstørrrelser i A1, A2 og 
A3. Ud stil lin gens bud get lig ger på 180.000 kro ner, 
og Stu den ter hu set har ind til vi de re mod ta get 
135.000 i støt te. Pri mært fra Aal borg Sko le- og 
Kul tur for valt ning og Aal borg Event, men også 
tids skrif tet Gaf fa og Centerbogladen har støt tet.

Der er fer ni se ring på ”Classic Rock - fra AC/DC 
til Zep pe lin” ons dag 9. ja nu ar, og da gen efter kas-
ter Jør gen An gel sig for før ste gang ud i et stør re 
powerpoint-show sam me sted, hvor han vil præ-
sen te re end nu fle re af sine fo to gra fi er. En hel se rie 
med Ga so lin på den før ste Ros kil de fes ti val hø rer 
med blandt de al drig før sete bil le der, der vil bli ve 
knyt tet sam men af anek do ter og små his to ri er fra 
fo to gra fens egen mund.
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