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Hos fotograf Hovgaard i 1920’erne 
 

Nu om dage har stort set alle et digitalt fotografiapparat af den ene eller den anden slags, og 
det koster stort set intet at tage et billede. Anderledes var det før i tiden, da fotografiapparater 
var store, dyre og besværlige at bruge. Tillige krævedes noget i retning af ”den lille kemiker-
eksamen” at fremkalde billederne, der blev optaget på store glasplader, hvorpå der var smurt 
en lysfølsom emulsion.  
 
Derfor var det kun de færreste, der i 1920’erne ejede et fotografiapparat. I Øster Hornum var 
der dog en undtagelse, nemlig byens tusindkunstner malermester Viggo Hovgaard, der i øv-
rigt var drivkraften bag oprettelsen af det lille vandkraftværk, organist, sminkør ved den årlige 
dilettant-forestilling i forsamlingshuset og sikkert mange andre ting.  
 
For en del år siden overlod hans yngste datter Lokalhistorisk Arkiv en større samling af disse 
glasplader med vidt forskellige motiver. En stor del er portrætter, enten optaget i Hovgaards 
”atelier” eller i det fri. 
 

Fra det indendørs atelier 
 

Her er det den senere kæmner i Øster Hornum 
Kommune Cræn Andersen, der som barn er 
kommet til fotograf Hovgaard for at få taget et 
familiebillede sammen med sine to bedste-
mødre og moderen Anemine Andersen, gift 
med smed Niels Andersen. 
 
Som det ses er billedet taget inden døre, i ma-
lermester Hovgaards værksted. Et stort ens-
farvet stof er hængt op som baggrund. 

Fra det udendørs atelier 

Her er det sognepræsten Paulus Kiilerich, der 
er kommet til fotografen, der jo også var or-
ganist i kirken.  
 
Vejret har denne dag været så godt, at man er 
rykket udendørs, hvilket også gjorde fotogra-
feringen nemmere, da man her havde bedre 
lys end inden døre, hvor man måtte bruge 
elektrisk lys eller datidens form for blitz. Som 
baggrund ses her brugt en almindelig dug. 
 
Når sådanne billeder blev fremkaldt, blev de 
beskåret, så det næsten kom til at se ud som et 
billede fra et mere professionelt fotoatelier. 
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Beskåret billede 
 

Når et billede, taget som vist i de to foregåen-
de eksempler, blev fremkaldt og beskåret, 
kunne resultatet blive som dette, der jo ser 
ganske professionelt ud. 
 
Hvem den portrætterede er, vides desværre 
ikke. 

Lille barn hos fotografen 
 

På mange af Hovgaards fotografier af små 
børn, ses disse siddende i dette lidt besynder-
ligt udseende køretøj, der må være en blan-
ding af en klapvogn og en stol. 
 
Det lille barn ved vi desværre heller ikke 
hvem er. 

Foto i eget hjem 

Her er det Ingvard og Else Kristoffersens børn 
Søren, Jenny og Anne, der er fotograferet i 
hjemmet i Harrild. 
 
Billedet er taget inden døre, og for at få lys 
afbrændtes en såkaldt mangnesiumbombe, der 
bestod af magnesiumpulver opblandet med 
kaliumpermanganat. Når denne blanding blev 
antændt, lyste det med et meget kraftigt hvidt 
lys – og forårsagede en kraftig røgudvikling. 
 
En anden fotograf skulle på et tidspunkt tage 
et bryllupsbillede i Øster Hornum Kirke. Han 
havde ikke sparet på kemikalierne, så kirken 
blev på det nærmeste fyldt med røg. 
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Gæsterne skulle fotograferes 
 

Der er jo i dag autofokus på kameraerne, der 
sikrer at billederne bliver skarpe, men sådan 
var det ikke med datidens kameraer.  
 
Den gang skulle afstanden først måles, enten 
med målebånd eller på lurenkig, hvorefter 
linsen skulle indstilles efter den målte afstand.
 
En dag Hovgaard skulle fotografere sine gæ-
ster glemte han åbenbart denne detalje, for 
som det ses er personerne ganske uklare, 
mens baggrunden står skarpt og detaljeret. 

En veteran fra 1864 
 

Anderledes rigtigt fokuseret står dette billede 
af en gammel veteran fra krigen i 1864.  
 
Den gamle herre sidder strunk i sin kurvestol 
med veteranmedaljen tydelig og anbragt syn-
lig. 
 
At billedet måske ikke er helt klart skyldes at 
den fotografiske plade har lidt under tidens 
tand. Måske har den på et tidspunkt været 
opbevaret et lidt fugtigt sted, hvilket de gamle 
fotografiske plader absolut ikke tåler. 

Telefonmontører på arbejde 

Her er Hovgaard rykket i felten med sit kame-
ra. Motivet er en flok telefonmontører, der 
stolt poserer ved telefonmaster og værksteds-
bilen i baggrunden. 
 
Hovgaard havde i sit hjem byens telefoncen-
tral, som hans hustru Emmy passede. 

 



 4

Arbejde i roerne 
 

Her er det en flok på arbejde i en stor roe-
mark. Hovgaard kom forbi med sit kamera og 
tog billedet i en pause under det ret trivielle 
arbejde. 

Kvinder til hest 
 

Et par kvinder med heste har Hovgaard også 
fanget med sit kamera. 

Dreng med tyr 
 

Drengen, der ikke ser ret gammel ud, iført for 
korte bukser og jernbeslåede træsko, holder 
en gårdejers stolthed tyren. 
 
Af hans forskræmte ansigtsudtryk ses, at han 
bestemt ikke følte sig situationen voksen. 

Kranse på folketingsmand Laurs Kvists grav 

Nibekredsen havde siden 1890 valgt Venstre-
manden Laurs Kvist til Folketinget. Han døde 
i København 23. marts 1926 og blev under 
stor deltagelse begravet på Øster Hornum 
Kirkegård. Viggo Hovgaard sørgede for at 
tage et billede af de mange kranse på graven.  
 
Først i april 1927 afsløredes en mindesten for 
Laurs Kvist på Øster Hornum kirkegård. Ste-
nen står stadig på kirkegården, dog ikke læn-
gere på dens oprindelige placering, idet gra-
ven er blevet sløjfet, men stenen blev betrag-
tet som bevaringsværdig og er derfor fredet. 
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På udflugt til Løkken 
 

På en dejlig sommerdag en gang i 1920’erne 
tog en større flok fra Øster Hornum på udflugt 
til Løkken. De medbragte, som det ses, mad-
kurve, så der kunne holdes picnic i klitterne. 
Herrerne beholdt hatten på, man skulle jo hol-
de på værdigheden.  
 
Om man efterfølgende kastede sig ud i bade-
livets glæder forlyder der intet om. 

Nibevej cirka 1920 
 

Viggo Hovgaard boede i huset længst til 
højre.  
 
Huset passede ikke til Hovgaards virketrang, 
så det blev raget ned midt i 1920’erne og i 
stedet fik han det flotte hus, der nu ligger på 
stedet.  
 
Her havde Hovgaard sin malerforretning og 
hustruen Emmy passede telefoncentralen. 

Emmy og Viggo Hovgaard 

Afslutningsvis et billede af Emmy og Viggo 
Hovgaard. 
 
Viggo Hovgaard blev født 1890 og døde kun 
56 år gammel i 1946. 
 
Hans hustru Emmy, født 1901, fortsatte som 
bestyrer af Øster Hornum Telefoncentral frem 
til automatiseringen i 1968. 
 
Emmy Hovgaard døde 1981. 

 
Skrevet af Niels Nørgaard Nielsen 2012 


