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Et af de gode billeder, hvor vi ikke kender fotografen 

Karin Suhr Rasmussen 

En stor del af de arkivalier, vi har pa Lokalhistorisk Arkiv, er 
billeder. Store billeder, sma billeder, postkort, farvebilleder, 
amaterbilleder, pressefotos, atelieroptagelser o.s.v. 

Rigtig mange af billederne er naturligvis taget af de fotografer, 
der har haft deres virke her i byen, ferst og fremmest Anton 
Rasmussen, P.P. Adrian, Carl Edv. Lorentzen og Poul Jensen. 
Hver for sig har de givet et portrset afbyen og dens mennesker, 
og samlet er det blevet en stor og flot beskrivelse, der strsekker 
sig over mere end 100 ar. 

Vi kan se, at mange af vores postkort er udgivet afboghandlerne 
i byen, ferst Niels Bruun og senere Ewald Rasmussen. 
Desveerre kan vi ikke se, hvem der har fotograferet motiverne, 
og det samme geelder for det store antal forleeg til postkort, som 
Ewald Rasmussen skeenkede Lokalhistorisk Arkiv, men et godt 
geet er vel, at det ogsa er de lokale fotografer, der har staet for 
det arbejde. 

Fotograferne i St.ubbckeb ing 
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Maglebrcende Mejeri med mcelkeuogne og mejerister 

Anton Rasmussen 
Anton J. Rasmussen var den ferste fotograf i byen. Han startede 
i Stubbekebing i 1874 og byggede ejendommen pa Vestergade 
34, hvor han havde atelier og boede indtil 1925. 

Foruden atelieroptagelser tog Anton J. Rasmussen mange 
smukke billeder fra Stubbekebing og omegn. 

De felgende fem billeder e viser et lille udvalg af hans fotografier 
fra omkring 8.r 1900. 
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Stubbehebing set fra est. Til venstre Stampen, under kirken 
den gamle stampe. Noret gar ind til Orevej , der er kantet med 

hvidmalede sten. 

Torvet i Stubbehebing omhring 1900. Til hejre Frederik Vlls 
buste. 
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Fra Skansen i 0sterskoven 

Et dramatisk billede fra havnen. 
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Peder Pedersen Adrian var fedt i Karleby og sen af bedker, 
musiker og husmand Peder Larsen Adriansen. Han abnede 
atelier i 1903 i Vestergade 39 og i 1919 flyttede han til Torvet, 
hvor han overtog biografen, som han drev til 1933. 

Vi har mange portrsetter fotograferet af P.P. Adrian, iseer 
mange »visitbilleder« pa 6 x 9 cm opklaibet pa pap. Som det ses 
pa det forste billede her var han ogsa reklamefotograf. 

P.P.Adrian 
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Hjortebjerg Bernehjem ved Karleby 

Lcerer Alhjcers have ved Horbelev skole 
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Dejlige bernebilleder, her Einer Rasmussen, Stubbehebing og 
Inger og Jon Mortensen, Bregninge. 

Som eksempler pa visitbilleder vises her et af kornhandler Lars 
Andersen, Stubbekebing, og et af Karen Belling, Horbelev. 
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Drengeluindboldspillere fra Aastrup Gymnastikforening i 1954 

Carl Edv. Lorentsen 
Fra 1921-1955 havde Carl Edvard Lorentzen forretning i 
Vestergade 11. Foruden at lave portrsetter tog Lorentzen meget 
ud og fotograferede, ogsa gerne fra luften, hvor han flej med 
mejeriejer Haaning. 

Det er ogsa Carl Edv. Lorentzen der har lavet 
Stubbekebingfilmen, som Flemming Arnholm restaurerede og 
overspillede til video i 1997, og som der nu er solgt over 1000 
eksemplarer af. 
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To af fotograf Lorentzens luftfotos fra Stubbehebing, 
eoerst Stubbekebing by, nederst Mellegarderi med 

anlcegget i baggrunden. 
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Vestergade med kornmagasinet til hejre 

Stubbehebing havn 1948 
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Parti fra Maglebrcende. Huset ligger ved siden af kirken. 

Poul Jensen 
Poul Jensen kom til Stubbekebing i 1955 og abnede forretning 
i Vestergade 5. 

Da Poul Jensens forretning opherte, overtog Lokalhistorisk 
Arkiv hans store samling af glasplader, hvoraf en del er blevet 
fremkaldt og indgar i vores billedsamling. 
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Stubbekebing kirke 

Hjerteseen. i anlcegget 
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Posthusets personale pa Torvet foran posthuset. Ca. 1950 

En af Mellebahheskolene 3. Real-hlasser i 1972 


