A. B. Hansens Fotoateliér (1870-1975)
af Anne Lei

Et lokalhistorisk fund i 1970erne af tusindvis af glaspladetryk er siden 2012 løbende digitaliseret og lagt på
Lokalhistorisk Arkiv for Thisted Kommunes hjemmeside. Fra en computer har borgerne dermed mulighed for
at skrive oplysninger om glastrykkene og således aktivt være med til at bevare lokalhistorien for eftertiden.
Læs samlingens historie her.

Fotograf A.B. Hansen nedsatte sig i 1870’erne
som lokalfotograf først i Struer, og fra 1898 flyttede han forretningen til Bredgade i Hurup. Efter en tid overtog sønnen Marius Hansen forretningen. Marius Hansen drev forretningen frem til
1956, og samme år blev forretningen overtaget af 3.
generation, barnebarnet Asger Hansen. Da Asger
Hansen døde i 1962, videreførte hans broder Allan

Hansen fotoforretningen, indtil dens ophør i 1975.
Forretningen i Bredgade blev herefter solgt til Else
og Jan Søiberg, som startede en gartnerforretning.

Ombygningen og fundet
Under ombygningen af fotoforetningen fandt det
nye ejerpar den store billedsamling fra A.B. Hansens atelier på op mod 50.000 glastryk. En del af

Beskadiget foto: Den film, som sidder på glaspladen har løsnet sig pga. fugt.
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billederne lå i en skunk inde under taget og havde
taget kraftig skade som en følge af temperaturpåvirkninger igennem mange år, men en større del
af samlingen lå mere beskyttet og var derfor ubeskadiget ved fundet. Tage Thure, den daværende
arkivar i Hurup, skønnede ved modtagelsen af billedesamlingen, at henved 15-20 procent af samlingen var så medtaget af at have ligget på loftet, at
de var kassable.

Det gammeldags glaspladetryk
Det er dog heldigt for samlingen, at A.B. Hansen i sin arbejdstid brugte det udstyr, som han
selv havde bygget. Det drejer sig om et atelierkamera og et rejsekamera fra århundredeskiftet og

et spejlreflekskamera fra sidst i tyverne. De gamle
glaspladetryk er den type af fotomateriale, som har
den største holdbarhed, og det kommer samlingen
til gode i dag. Ved overdragelsen af samlingen til
Lokalhistorisk Arkiv i Hurup blev A.B. Hansens
gamle kameraudstyr givet til et minifagmuseum
i Randers.

Tidlig reportagefotografi
Hovedparten af billederne er portrætfotos taget i
A.B. Hansens atelier, men der er også en mindre
del af samlingen, der ikke er lavet på bestilling, og
som har motiv fra lokalegnen. A.B. Hansens hobby
ved siden af arbejdet var at fotografere ude i felten,
og i denne mindre del af samlingen er f.eks. billeder af en stranding, en flyveopvisning og af håndværkere i arbejde. Der er også billeder af Christian
d. 10’s besøg i Sydthy. Billederne giver et nøjagtigt
tidsbillede af lokalsamfundet, og til disse billeder
er der derfor især brug for en identifikation af steder og personer.

Bestillingslister og
identifikationsarbejde
Et af samlingens fortrin er, at den er vigtig for
slægtsforskere på grund af de mange portrætter af
personer fra lokalområdet. De bestillingslister, som
fulgte med glaspladetrykkene, har gjort det muligt at identificere en stor del af personerne på billederne. Geografisk strækker optagelserne sig fra
Struer over Thyholm og Sydthy til Thisted egnen.
På denne tid er folk kommet fra Oddesund i syd til
Thisted i nord for at lade sig fotografere i A.B. Hansens ateliér, og der er derfor repræsenteret personer
fra hele Thy i A.B. Hansens arkiv. Tage Thure udtalte den 22. december 1978 til Thisted Dagblad,
at det var vigtigt, at lave en spørgerunde i lokalsamfundet, for at skaffe oplysninger om de billeder,
som var noteret i bestillingsbøgerne.

Fortælleaften i Vestervig og Hurup

Portrætfoto taget i A.B. Hansens Ateliér.
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Den 13. marts 2013 arrangerede Egnshistorisk Forening for Sydthy og Lokalhistorisk Arkiv for Thisted Kommune en fortælleaften, som fandt sted i
Historisk Årbog [2013]

Fortælleaften 25. september 2013 på Hurup Bibliotek.

Vestervig Sognehus. Her blev vist billeder af den
lokale filial af A.B. Hansen, som blev drevet af fotograf Peder Christian Lukshøj Christensen. HiPortrætfoto taget i A.B. Hansens Ateliér.

storierne om steder og personer på billederne blev
skrevet ned af borgerne og afleveret til registrering
i databasen, og arrangementet er dokumenteret
med billeder på arkivets hjemmeside, så historien
kan fortsætte i de små hjem. Tilsvarende afholdes
en fortælleaften i Hurup den 25.september 2013 på
Hurup bibliotek, hvor billeder fra Hurup vises, og
der skrives nye oplysninger til databasen og den
fælles lokalhistorie.

En digitalisering af
fortidens skatkammer
Der er gået mange år, hvor der er blevet arbejdet
med samlingen, og efterhånden som billederne er
blevet skannet fra glasplader og gjort tilgængelige
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på nettet, har borgerne fået mulighed for at kigge
i samlingen hjemmefra eller på bibliotekets pc. Til
det enkelte billede er der et kommentarfelt, hvor der
kan skrives flere oplysninger til, og dermed sikres
lokalhistorien i fremtiden.
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