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Pressmeddelande från Hallands kulturhistoriska museum
2006-11-28

Välkomna till pressvisning av boken
”Fröken Mathilda Ranch fotograf”
fredag den 1 december kl 14.00
på Hallands kulturhistoriska museum
Mathilda Ranch (1860-1938) var en av Hallands stora kvinnliga
fotografer med egen ateljé i Varberg under åren 1882 – 1922. Hon
är ett spännande kvinnoöde och ett utmärkt exempel på kvinnligt
företagande vid den här tiden. En skicklig fotograf som på ett
enastående sätt skildrar människor och miljöer i sina bilder. Hon
fotograferade tusentals personer, tog kommersiell
uppdragsfotografering samt avporträtterade släkt och vänner vid
privata tillställningar. Det fanns relativt många kvinnliga fotografer i
Sverige runt sekelskiftet, men få är så väl dokumenterade som
Mathilda Ranch. Hennes stora efterlämnade bildsamling förvaras till
största del på Hallands kulturhistoriska museum och Bröderna
Carlssons Boktryckeri. I samband med att boken ges ut öppnar
Museet en mindre fotoutställning med ett urval fotoförstoringar där
den största från Ranchs ateljé är 2,5 meter bred.
Intendent Anna-Lena Nilsson har gjort en stor forskargärning genom att ta fram
alla uppgifter och analyserat Mathilda Ranch som fotograf, hennes sociala liv
och fotografiernas motiv. Här får man en intressant sammanställning och
presentation av Halland och Varberg för hundra år sedan. Mathilda kom också
att etablera filialer på andra orter, under en kortare tid i Kungsbacka samt i
Horred och Slöinge. Boken innehåller drygt 200 fotografier. Anna-Lena Nilsson
kommer att presentera boken vid pressvisningen och närvarande journalister
får sina recensionsexemplar. Bilder för publicering kan beställas vid
pressvisningen så skickar vi över digitalt när ni gjort ert urval från boken.
Boken om Mathilda Ranch ges ut som Länsmuseernas årsbok och är ett
samarbete mellan författaren av boken Anna-Lena Nilsson, Föreningen
Varbergs Museum, Bröderna Carlssons Boktryckeri och Hallands
kulturhistoriska museum. Formgivare är Catarina Schiller och fotografiskt
arbete står Arne Persson för, båda från Hallands kulturhistoriska museum.
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På söndag 3 december kl 14.00 presenterar Anna-Lena Nilsson
boken om ”Fröken Mathilda Ranch fotograf” med bildföredrag för
allmänheten och inviger den nya fotoutställningen. Då kommer även
släktingar till Mathilda Ranch att närvara och berätta om Mathilda
Ranchs livsöde. Den dagen kommer boken att finnas till specialpris
och man kan få den signerad av Anna-Lena Nilsson.
För mer information kontakta Anna-Lena Nilsson, tel 031-61 29 04 eller
0340-67 75 70. Anna-Lena Nilsson är intendent vid Sjöfartsmuseet i Göteborg,
född och bosatt i Varberg samt verksam i Föreningen Gamla Varberg.
Varmt välkomna till pressvisningen den 1 december kl 14.00
och det något sena klockslaget beror på att boken kommer
direkt från tryckeriet. Vi bjuder på eftermiddagskaffe.
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