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Susanne Regener AT uESE ANSIGTET 

- FOTOGRAFI OG UDTRYKSVILJE

[ill. 21 ) Studio Nadar, Sarah 

Bernhardt i "Macbeth", 1B84. 

Albumin. 164 x 109 mm. John 

J. A. Hunovs Fotosamlmg. 

Fysiognomik 

Med fotografiet begynder i det 19. ärhundrede et ansigts

prograrn inden for videnskaben, det daglige liv og kunst

en. Fotografiet er traditionell reprresentationens og erin

dringens rnedle. Sarntidig er det ogsä dct rncdie, man 

benytter til at demonstrere, frernstille og färe bevis rncd. 

Siden fotografiets begyndelse har der igen og igen vreret 

overvejelser om, hvad en god gengivelse er, og hvorlcdes 

og i hvor h0j grad det er tilladt at iscenesrette. Det vil 

sige, at fortolkningen af fotografier - hvordan man lreser 

fotografier "rigtigt" - ikke kun har beskreft:iget fototeore

tikere, men ogsä offentligheden (f.eks. i forhold til foto

grafier i aviser) og de portrretterede, der 0nskede sig et 

reprresenta tivt fotogra fi. 

I dctte essay vil det dreje sig orn at prresentere forskellige 

fotografiske portrretter, der implicit eller explicit frem

samer udsagn om sjrelens og karaktercns udtryk hos de 

portrre11erede og kommentere dennc sammenhreng 

meUem gengivelse og fortolkning af udtryk. Forcstilling

en om, at man via en fotografisk afbildning kan erfarc 

noget om et menneskes indre liv, dvs. ud fra ansigtets og 

kroppens linier kan drage slutninger om vedkommendes 

karaktertrrek, var megct udbrcdt i det 19. ärhundrede. 

lkke bare videnskabsm.cnd og kunstnere, men ogsä ateli

erfotografiets kunder mente, at fotografiet havde folgen

de fordel over for malerict: Dei kunnc afbilde menncs

kcts sandc udseende objektivt og dermcd ogsä udsige 

noget sandt om den porlrrettcredes karaktcr. Fysiogno

mik er betcgnelsen for dcnnc form for ansigtslresning, 

hvor man Lyder linier, former og ansigtstrrek. 

Det er cn kulturcl form, som modificeret sta

digvrek bestemmcr vores kommunikation den dag i dag, 

selvom vi sorn oplyste individer gerne vil tage afstand fra 

ansigtets symbolik. 

Troen pä, at man kan gengive folelser og liden

skaber, har en historie, der gär forud for fotografiet, og 

som begynder omkring del 16. ärhundrede med Leo

nardo da Vincis groteske hoveder. Sammenlignjnger 

melJem mennesker og dyr, foruden udtryks- og anato

mistudier af Giambattista della Porta, Albrecht Dürer og 

Charles Le Brun, aftegner yderligere et stort omräde for 

kunstncrisk-videnskabelig beskreftigelse med menneskets 

karakteristiske udtryk. 

1 slutningen af det 18. arhundrede udarbejdede 

schweizeren Johann Caspar Lavater et paradigme til 

fysiognomisk fortolkning af ansigter, som skulle ß en 

vedvarende indflydelse. Min tese er: Fysiognomikken og 

fotografiet indg11r i det 19. og 20. arhundrede en alliance, 

som pävirker den mäde, man klassificerer individet pä. 

Der skclnes melJem sund og rask, normal og anormal, 

ekstrem og gennemsnitlig, og mellcm forskellige sociolo

giske roller og forskellige nationale karakteristika. En 

sädan skelnen anvendes f0rst og fremmest af de viden

skabsmrend, som udviklede den fotografiske dokumenta

tion inden for de samfundsinstitutioner, der har med 

overvägning og observation at g0re: medicin/psykiatri, 

politi/fa:ngsel. Til dette omrade af statslige programmer 

til registrering af outsidere h0rer ogsä de antropologer 

og etnografcr, der fotograferedc og dokumcnterede frem

mede etniske grupper og koloniserede folkeslag. 

Selvbilleder - fremmedbilleder 

Disse fotografier, der er af specifik intcrcssc for en insti

tution, er fremstillet ud fra en ganske srerlig synsvinkel 



( ill. 22] Emil Rye, Jacabine

Chrlsrme Petersen, 186?• 

1870. Albumin. 100 x 64 mm. 

© Odense Bys Museer. 

og er alleredc i deres a:stelik og fremstillingsmäde tilret

telagt pä en helt speciel mäde 

Vi mä skelne mellem de fotografier, som folk 

lader fremstille ud fra egen interessc for at fremslille sig 

selv - dem kalder jeg "selvbilleder" - og de portrretter, 

som bliver fremstillet pä grund af en institutionel inter

esse og ikke friviJligt af modellerne: "fremmedbilleder''. 

Til den f0rsle gruppe h0rer fotografier fra det kommerci

elle atelierfotografi og de säkaldte kunstfotografier. Her 

iscenesatte folk, der havde brug for et godt portrret til 

sclvpromovcring, erindring og reprresentation, sig selv 

foran kameraet. Til den anden gruppc regncr jeg doku

mcnlariske fotos (f. eks. fra krige) og dem, som blev taget 

under tvang. Tvang har man anvendt over for psykiatris

ke patienter, over for frengslede og over for fremmede 

folkeslag i kolonierne. Selv i dag er de "forbryderbilleder", 

som bliver taget hos politiet, tvangsbilleder. lkke kun 

mistrenkte kriminelle, men ogsä asylans0gere bliver i dag 

tvangsfotograferet. 

Midt i dct 19. ärhundrede kan man se talrige 

resteriskc overlapninger mcllem selvbilleder og frcmmed

billeder. Fremmedbillederne er derfor ikke i sig selv og pä 

forhänd "anderledes". Abenbarl skal der f0rst findcs og 

hcres en entydig kode, et differentieret billedsprog, for 

man kan skclne mellem eksempelvis et forbryderbillede 

og et reprresentativl portrretfotografi. 

Politl og psykiatri 

Processen med al finde frcm til en passende udtryksform 

kan man studere vreldig godt i den fotosamJing, der er 

bcvaret efter den danske atelierfotograf Emil Rye. Rye var 

allerede en kendt atelierfotograf i Odense, da han i 1867 

blev ansat af politict til al portrreltcre mistrenktc og de 

indsallc i fa:ngslerne. Man ville oprcuc et forbrydcral

bum.' F0rst anbragtc Ryc tyve, lommetyve og svindlere 

fra by og land i sine sredvanlige kulisscr, der bestod af en 

baggrundsdekoration og forskcllige kostbare stolc og 

42 AT LESE ANSIGTET - FOTOGRAF! OG UDTRYKSVILJE 

borde. Atelierfotografen gjorde som han var vant til: 

Jakobine Christine Petersen [ill. 22), der var anklaget for 

bedrageri, iscenesatte Rye sä hendes kjole tog sig bedst 

muligt ud. Derudover kommer der sä meget af kulisseme 

med pä billedet, at der opstär en borgerl.ig, velhavende 

atmosfä:re. Denne fremstilling kan undre, da fru Petersen 

jo ikke selv kunne bestemme over fotografiel, endsige fa 

udleveret en kopi af det. 1 starten placeredc Rye altsä de 

forbrydere, som politiet tvang til at lade sig fotografere i 

de samme ku.lisser som sin almindelige kundekreds. 

F0rst efterhänden readrede han sit syn pä politiets klien

tel og dermed ogsä sin mäde at afbilde pä. 1 ill. 23 j 

M0blerne bliver mere enkle, og der er ikke lrengere 

nogen dekorationer i baggrunden. Kamcraindstillingen 

koncentrerer sig om den krimineJ.les hoved og bryst. 

Premstillingen bliver kort sagt mere n0gtern og synsvink

len mere frontal. Politiet har brug for billeder til at idcn

tificere med, og for atclierfotografen drejer det sig om at 

adskille politiets kunder fra de traditionelle borgerlige 

kunder. 

l l 880'erne udviklcde Alphonse Bertillon, der

var Jeder af identifikationskontoret i Paris, det optimale 

politifoto og flyttede ogsä billedets fremstilling fra dct 

offentlige liv i ateliererne ind i famgslerne. Derefler 

kunne der ikke lrengere ske forvekslinger: det institutio

nelle foto, som ogsä havdc en videnskabelig belydning 

for kriminolog.ien, var i a!Stetisk henseende tydcligt 

adskilt fra det g.cngse borgerlige rcpr.csentationsfotogra

fi. Men forbryderfotografiel skulle ikke kun hjrelpe poli

tict med at identificere en dclinkvcnl, de dokumentariske 

bUleder skulle ogsä tjene til en spccifik analyse af ved

kommcndcs udsecnde. Dette var kriminalantropologiens 

opgave, som i l0bet af det 19. ärhundredc udviklede sig 

til en videnskabelig disciplin. Den italienske 1.cge og kri

minalantropolog Cesarc Lombroso var pli den tid den 

f0rcnde internationale kapacitet inden for fortolkningen 

af kriminelles ansigler og slatur. l lan brugte fotografier

nc til al vise ckscmpler pä den säkaldte "f0dle forbrydcr''. 
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(111. 23] Em,I Rye, 

forbryderatbum, 1867-18?0 

Albuminaftryk I album. 

© 0dense Bys Museer 

[ ill. 24 J Peter 0lsen, 

Moren 0/esdarrer. 1895. 

Albumin 164 x 106 mm. 

Oansk Folkem1ndesamllng. 
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[ ill. lS) Ubckendt fotograf, 

etnografiske fotograf,er, 

Austr11hen, ca 1875 Albumin. 

18S x 234 mm Det Nat,onale 

Fotomusi•um, Oet Kongehge 

81bhotek 

1 p�ykiatricn k.in man iagtt,1gc cn ligncndc bil 

lcdg0relsc af portrrettct af"dcn andcn''. Den \ja·ldi:nt 

brugte praksis a1 fotografcre p\ykiatriskc patientcr bliver 

blot i stJrtcn og kun i kort 11d udf,m indcn for atclicr

.t'l>ICllkkcm rnmmcr. M.in prnv1:d11 at finde fn:m 1il cn 

billcdform og b1llcd,c,te1ik1 der tilfrrdsstillcdc de viden

,k.,bcligc krav. r>e1 v1I ,igc, man gik ud fra, at e1 fo10-

gr,11i villc forl,dlc ,Jnclhcdt'n, hvis man havdc valgt den 

"rigtig11 i,;ccncs.cttcbc� Vcd den hemmte klinik S,tlpctri -

im: i P.,ri, indrcllcdc 1.-cgt·n Jcan-M.u-1111 C .h,m:ot s1t cgc1 

.11dicr p:I ,ygchuwl for dc!r at kunn� fotograh:rl' dt· lor 

,kclligc foser af hy,rcri. 1 dag vcd vi, at en af modcllernc 

cfterhgncdc hy�tcricts for,kdligc udtryk lige�om c:n skue

spillcrinde. 

Kunstfotograf! 

Mcn dt·t var ikkc kun i di,w institu1inncr, at dct drcji:dc 

sig orn a1 find<.' 111dividct, spccilikkc udtryk ug l1den,kah

cr. l-<1togr.1fict, pioncn:r og kunstncrt·, der lor dc1 mt•Mc 

ikkc h,wdc nogcn fi11J1hid inlcrc,,c i fotogr.1fic1, trrn:clc 

p,\ forc,tillini,:t·n nm, ,ll hvi) rn,10 r,unte <lcl rig1igt• ojc• 
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blik, sä ville billedet kunne genspejle en persons sjrel og 

karakter. Kunstfotograferne afgrrensede sig bevidst fra de 

stercotypt arbejdcnde atclierfotografer. De mente, at ate

licrfotograferne altid tog billeder eftcr samme princip, 

hvorimod de selv ville levede sig ind i personen. F. eks. 

drejede det sig for englrenderen Julia Margaret Camcron 

om at fremstille en person i sin helhed. Nar man tog et 

billede, skulle en refleksion af den portra:tteredes karakt

er komme til udtryk og fore til en kongenial fremstilling: 

"Reflection, making inward the cause in the object and 

lhe effect on the feelings, was a property of a mind which 

contemplatcd thc beautiful and the sublime�• 

Her er der talc om cn kunstnerisk udtryksviljc, 

som ogsä lindes hos fotografen Nadar (G�pard-Felix 

Tournachon). [ill. 21] Den her portra:ttcrede franske 

skuespillerinde Sarah Bernhardt, synes at spille en rolle 

foran Nadars kamera. Men mcd den viste gestus skulle 

der ogsJ fastholdcs et karakteristisk, personligt udtryk. 

Gisclc Freund taler om "et sa:lsomt indadvendt udtryk''.' 

l lcr scr jcg dog cn idealisering af den kunstneris.ke ud

lryksvilje, for scr man pa intcntioncrne hos de forskcllige

gruppcr af fotografcr, sj ka:mpcr de alle (atelicrfotogrn

fcr, kunstnere, vidcn�kabsmrend) - og netop ikke bare

kunstnerne - for dct enestäende, dct karakteristiske

udtryk, som forbinder det ydre mcd dct indre.

Sä tidligt ,om 1 1853 etablcrcdc Nadar et atcher i Paris,

og han fik den 1M, at han villc foLOgrafcre bcrom1e, s.1111-

tidige forfattcrc, digtcre, viden,kabsmrend og kunstnerc

lil cl Pt111t'1t·o11 fl[ storr 1!11drr. Udtryksvilje er et vigt1gt

�tikord for Nadars arbejdc, da dis�c portr.!!ttCr JO netop

�kulle vise bctydningsfuldhed, mtclligcns, �kabcrkraft,

sen�ibilitct og Jndclig �torhcd pä overfladcn.

Dokumentation og fremmedbillede 

Inden for dct dokumcntarhkl· fotografi i Danm.irk pro

vcdc folkcmimlc�amkrcn Lvald 'fang Krbtenscn pl til

w.ircndc m,ldc at sk,1bc bctydning gcnncm b1llcdct. 

Sammen med fotografen Peter Olsen rejste han i 1895 

rundt i landet og portrretterede kvinder og mrend, som 

kuonc genfortrelle overleverede sange, fort:cllinger og 

eventyr.• Om Maren Olesdaller [ill. 24] stär der i billed

teksten, at hun ligesom sine s0strc og sin mor kunne 

gengive mange folkeminder. Tang Kristensen var pä spo

ret af den mu.ndtlige, danske overlevering pä et tids

punkt, hvor den langsoml var ved at forsviode pä grund 

af moderniseringen af samfundet. Ud fra en videnskabe

lig og museal betragtning drejede det sig om at indsamle, 

redde og bevare det overlevcrede. Disse mennesker fra 

fattige, landlige milj0er horte ikke til blande atclierfoto

grafcrnes sa:dvanlige klientel. De blev fotograferet for 

forste gang i dcrcs liv og blev af Evald Tang Kristensen 

prresentcret som ba:rerne af en national tradition. 

Ligesom han fandt "folkctypeme" ejcndom1nelige, ka

rakteriseredc Tang Kristensen og�ä dcres ansigter som 

mytiske, og s.1 dem som et udtryk for deres s�lige for

t:dlccvne og for dcres nationalt og regionalt pnegede 

karakter og gemyt. Med disse vidcnskabelige-folkloristis

ke fotostudier har Tang Kristenscn og Olsen bevaret et 

bestemt billede af landbcfolkningen for eftcrtidcn. Det er 

frcmmedbilleder, som dog viser megen sympati for de 

menncsker, de undersoger. 

En form for etnografisk fotografi, der kan 

sammenlignes med "lang Kristenscn, er portrrettet af en 

ung eskimopigc I ill. 26 I, som stammer fra Det Nationale 

Fotomuseum. Fotografiet hiev optaget i Alaska kort eftcr 

är 1900 i det kommerciellc atelicr Lomen Bros. Ogsa her 

kan vi konstatere en udtryksvilje, som forud.sa:ller, at 

samtiden forstod dctte fremmede ansigt. Fotografiet er i 

forlxngclsc af cn tradition for at fremstille frcmmedc 

ctni,Ske gruppcr pJ. J midten af det 19. arhundredc rcjstc 

ctnografcr til fremml•de lande og kolonicr og indsamlcde 

der antropometri,kc dat.i om dercs forskningsohjekter, 

lotografercde de fremmcdc nogne og ved sidcn ar mlle-

5tokkc og bragte m,lterialet tilbage til museernc i dercs 

hjcml,11,de. Dei fremmcde og den frcmmede ble, udfor-

47 AT LESE ANSIGTET - FOTOGRAF! OG UOTRYKSVIUE



( 111 26 J Lomcn Bros., cski• 

moptge, 1903 Albumin. 

250x 198 mm. 

Kort- og Billedafdellngen, 

Det Kongehge B1bho1ck. 

[ ill 271 August Sander, Ung 

laircr, Jung Lehrer, ca 1927 

Set11-gcla11nc Modeme ahryk. 

2S6 x 182 mm 

Die Phci10graph1schc 

S.immlung!SI< Sllhung Ktrltur 

- August Sand�• Archiv, Koln, 

Copy Dan B1lledkuns1, 2003 
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sket videnskabeligt og uclstillet. Omkring är 1900 blev 

der for det brede publikum indfort en ny genre, der 

frcmstiller den fremmede som den '\edle vilde''. Ligesom 

i dct her gengivnc fotografi er optagelserne oftc lavct 

med bl0dtegnerelfekt. Hos den ukendte cskimopige er 

der en flydende overgang melJem hendes lange här og 

det lyse skind i baggrunden. N0genhed, kun indhyllet i et 

dyreskind, naturforbundcthed, fremmedartcthed og cro

tik antydes alt sammen. Der skitsereres et billede, som 

idealiserer dct at va:re frcmmed, som ganskc vist tilladcr 

de afbildede personer at have deres egen synsmäde, men 

som alligevel fremstiller dem som noget usredvanligt i 

betydningen "en d0ende racc''. Sat pä spidsen kunne 

man ogsä sige: en fremmed kvinde g0res som kitsch

postkort til nogct, man kcnder, og bliver forst dermcd 

forencligt med vcstens hverdag. Den "sk0nne fremmede" 

bliver til et billedc pä nogct, vi lrenges efter, og giver l0fte 

om cn form for �jrelfuld sk0nhed. 

Maskerade og forklaedningsleg 

1 begyndelscn af dct 20. arhundredc vendcr kun�tnerne 

�ig b.lde bort fra de overlcvcrcde bctragtningsmadcr af 

ansigtet og fra de popul.ervidemkabeligc fysiognomiskc 

forsog pä fortolkning. Man f.ir dct indtryk, at fysiogno

mikkcn nu blivcr undcrkastcl cn legende kritik. 

Den lrengt' upJagtcdc franskc �urreali�ti�kc 

kunstner Claude Cahun ckspcrimenteredc i sit arbcjde 

mcd mangedobling af ,it egel sclv. Cahun var intcresseret 

i dckomtruktion af k0nsidcntitetcn, hun 1sccnc�auc �ig 

,clv I swdig nye forvandl111gcr fr,1 kvm<lc til man<l. [ill. 

291 Dct �pcjl, !>Om hun vendcr hovc<lct hcn imod, viser 

den ene h.ilvdcl ,1f hcndcs an!>1gt og ijerncr profilen - dct 

minder om et Jf polit1cts forbrydcrbilledcr. \llcn Cahun 

v1I netop ncgerc, 0tlclregge og s.clk �rnrg�m.'lbtcgn ved 

den klJrc identiliet:ring Jf konnct vi.1 ,1n�igtct. l lun hiev 

ofw ant,1get for at v.cre cn m,lll<l (Claude 1..ahun var et 

pwudonym for l.ucy Schwob), 111111 lcvcde som lc,bi,k, 

og rned sine maskerader angreb hun de samfundsmressi

ge koder, der associerer forestillingen om k0nnet med 

bestemte kropsformer. Cahuns arbejde med portrrettets 

k0nsspecifikke udtrykskraft fik ingen opmrerksomhed i 

mange ä.rtier, sk0nt hun selv var en del af de kunstncris

kc og intcllektuelle kredsc i Paris.' 

Mennesketyper 

Meilemkrigstiden frembringer ogsä et vigtigt dokumcn

tarisk fotoprojekt: August Sanders atlas over tyske men

ncsketyper fra alle sociale lag [ilJ. 1, 7, 27). Dette arbejde 

drejcde sig om at give udtryk for typen, som skulle 

kunnc lreses ud af billedct. Projektet hcd: Menschen des 

20. Jahrltunderts ("Det 20. ärhundredes mennesker").

Heraf udkom f0rste bind i 1929 med titlen Antlitz der

Zeit ("Tidens ansigt"). I alt skulle det blive til 20 bind; 

dette blcv dog forhindrct af nationalsocialistcrnc, som 

ikkc br0d sig om Sanders budskab. For August Sander 

handlede det sig ikke om dct individuelle - han angav 

ikke de portrrettcredcs navnc - , men om skikkelser, som 

skulle v.crc typiske for en profession eller et erhverv. Den 

unge leerer fra Westerwald [ill. 27] hiev f. eks. til et for

sk011net atclicrfotografi. Hans omgivclser skulle hjrelpe 

med til al givc frcmstillingen det rigtige udtryk. Sander 

:.t rrebte med sine port rrelter efter at 1a en sandhcd frem i 

udtrykket. Som han selv formulerede det: "Ved hja::lp af 

dct rcne fotograli er dct muligt at skabe billeder, som 

gengivcr vedkommcnde hclt i overensstemmelse med 

�.mdhedcn og hdt psykologisk rigtig. Jeg gik ud fra <leite 

pnne1p, elter at jeg havde �ag1 til mig selv, at när vi frem

bringcr sande billcder af mcnncsker, kan vi skabc et 

�pcjlhillcdc af d,..n tid, menneskcne lever i."' Sander frcm

�tilledc dct enkcltc fysiognom1 som rcpr:esentant for en 

gruppc: honder, arbeiderc, kvindcr, kunlilncre, storby

mcnncskct og �ociale gruppcr (f.cks. studcrcnde, la:gcr, 

nationalsodafüter, kobm,'l:nd). Han� onskc om at bc

sknvc og g1\'e udtr)'k mum.lcr ud i et nationalt storpro-

[ill. 28] Jürgen Klauke, Dei 

menneskelige ansig1 i spejlel 

af soc1ologisk-nervese proces

ser. Das Menschliche Ant/112 ,m 

Spiegel Soziologisch-nervbser 

Prozesse, 1976-1977 Selv

gelatine. 240 x 150 cm. 

S\adusche Galene Im Lenbach· 

haus. © Jürgen Klauke; Copy

Oan Billedkunst, 20030395 
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jekt: dct skulle som endemäl fremstille ärhundredets 

tyske fysiognomi." 

Under nationalsocialismen blev fysiognomik

ken til et symbol pä umenneskeligheden. hvor det dreje

de sig om at identificere j0der, syge og säkaldte ikke-nor

male via ansigtet og i sidste instaos om at elimincre dem. 

Dei er netop denne historiske periode (ikke bare i Tysk

land), som g0r, at spekulationer omkring ansigtets speci

fikke karakterudtryk i dag forekommer at vrere et fonel

det paradigme, der bliver ledsagel af stor mistro. 

Den tyskc kunstner Jürgen Klauke [ill. 281 

genoptager pa ironisk vis August Sanders projekl om 

en social typologi. Fors0gcl pä at skabc et fysiognomisk 

billedc af det tyske mcnncskc bliver eftcr Anden Verdcns

krig bcvidst modvirket og endegyldigt erklreret for 

meningsl0s1. Jürgen Klaukes sclviscensrettelser med to 

forskelligc pasbilleder og tolv forskellige billedtekster 

brerer Lilien: Das mensc/1/irhe A11tli1z im Spiegel soziolo

gisch-11ervöser Prozesse ("11et menneskclige ansigt i spcjlet 

af sociologisk-nerv0sc processer"). Dct lyder som en 

ironisk kommentar til alle fors0gene pä at vise udtryk

kets sandhed, som August Sander og mange andre troede 

de kunne opm\. Klauke, der i dag er profcssor ved Kölns 

1 lochschule für Medien, skabtc dcttc vrerk i 1976, i en lid 

hvor der herskede en sand "ansigtsparanoia" i Tysldand. 

Jagten pJ me<llemmer af Rote Armee Fraktion havde fort 

til omfa11cnde offentligg0rclser (cfterlysningsplakater) af 

ansigtcr, der blev katcgoriscret som farHgc, anormale og 

kriminelle. Ved den vcsttyske grrense blcv ethvcrt pasfoto 

noje undcrs0gt og tolket. 

Klas.\ificeringen af individct vcd hja:lp af fotogra- 

6ct, som den var blevet praktiscret i ovcr 150 �r. bliver nu frm 

ad absurdum. l>et synes n�ten, som orn Kl.iukcs arhcjde 

foregribcr den an�igt,politik, vi oplevcr i dag: när man 

forsogcr al fortolkc amigtcr hos folk. der gär amok, sc�ual• 

forbrydcre, !)(')vmor<l,;attentabm,cnd mt>d hcnhlik pJ dercs 

;1norm,1le adfrcrd. Og samtidig mä man offentligt kon,ta

terc, at dhsr an�igtcr ikkc er til at skclne Jra vorc� cgnc. 

Jürgen Klauke ladcr ved sit arbejde forstJ: om 

det er en anarkisl, en embedsmand, en mordcr, en prrest 

- intel deraf afspejler sig i et ansigt, intet kommer fra det

indre til det ydre. Enten er ansigtet glad eller ogsä er det 

alvorligl, blot to varianter, ellers intet. 

Dr. Susnnne Regener, Universität Wie11 

Oversal fra tysk af Willy Dii/111/wrdt 
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Se udforhgcrc dcs.mgJcndc: Su\.lllne R<$cMr, l'orogra/is<l1€ Erfassrmg. 

Z,,r Gc;ch,chrt mcdillkr Kon1mJ.cio11t11 des l.:ri1111r1tllm. Wilhelm Fink 

Verl,1g, 1999. 

• S< udforligtrc dc.• .. mgMnde, S11"1.llne Rej1cocr, "Vom sprechenden ,.um 

stummen Bild. Zur Ge,ch,chtc der l"Ydi••tri5'h<n l·otogralit", in: 

M•ri•nnc Sc:hullrr, Cl•udia Reiche og Gunn,ir Schmidt (red.), BildKörp.-r. 
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19'18, pp.18S-20'I 
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• Mikc Wc.ivcr, Juli11 Marg<1rtt C'amrrou 1815·1879, l!crbtrt Pre,s, 1984, 

p. 13CI. 
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• {i11111/, /\rltfrr,1·I,I· NO/llr 81111·,lrr 11( Vi<n.wg,•rt •'l1 k,-,:11ryrfort11:llrr,. 

<.1mlede •f h•ld 'JJng KriM�n,en. lorfancrem lorlag, 1927, Sc 

ogsJ: Htlle 1\-Ja1hiascn. Dei b1/kdsk11b1e Folk: [)·ald T1111g Kristerisc11 og 

Peter O/,ens ko11struk11011 af dr11 follrelig, fy;iog11omi i G11mle Kil,lt�ltl. 

upubliceret sp,ciale. Kobcnhavns Un1vcrsitet, 2000. 
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V�'<lr. koloniJI fotografi, sc Anne Maxwell, Colo111a/ Photography 6' 
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Gcnevt. Sc Clawl,• O,lm11. Bilder, Heike Andcr og Dirk Snauwacrt (red.) 

xhirnier-Mosel, 1997. 

• August &Inder, Ku/11 wie•• M'ar, l><:,irb. af Rolf 5Jchs;e, Kölnischen SlJllt 

Mu,cum<, 1988. 
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