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Gårdbilleder 

Temaet for årets kalender er gårdbilleder. Vi har på Arkivet nogle fine eksem-

pler på den gårdmalerkunst, der udøvedes i slutningen af 1800-tallet og op til 

1960. I disse år forsøger man på landsplan at få de mange malerier registreret. 

Man kan læse mere om det store arbejde på hjemmesiden www.gaardmaler.dk. 

I foreningen hjælper vi gerne med at skabe kontakt til museet, hvis man har et 

maleri, som man ønsker registreret. Da vi ikke har malerier nok, har vi i nogle 

tilfælde valgt fotografier af egnens gårde. Om alle billederne vil vi naturligvis 

gerne have flere og nye historier og billeder. Gårdene har det med at forsvinde, 

når byerne vokser. 

— Skulle vi utilsigtet og ufrivilligt være kommet til at overtræde ophavsrets-

reglerne vedr. nogle billeder, beklager vi meget og er naturligvis indstillet på at 

råde bod herpå. 
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Kærhavegård malet i 1896 af J. Petersen, Sulsted-Vestbjerg 
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Billede malet i 1899 af J. Petersen, Sulsted, Vestbjerg. Gården ukendt. Dog vides det, at 

billedet er leveret til Chr. Bechs enke.  

I samarbejde med Hjørring Museum er 

arkitekt Niels Bendsen i gang med at 

affotografere og registrere gårdmalerne 

og deres billeder. For at kunne kaldes 

gårdmaler skal maleren have lavet 

mange billeder og have sin egen karak-

teristiske stil. Og samlet er det blevet 

til mange billeder. Blot for Vendsyssel 

drejer det sig måske om 10.000 stk. 

Billederne er vigtige dokumenter om 

byggeskikke og traditioner, selv om 

man ikke altid skal regne med, at bille-

der ikke lyver. 

Det fortælles om en gårdmand, der 

havde bestilt et billede ved Peter Jo-

hannes Pedersen, at han mente, der 

burde ryddes lidt bedre op omkring 

gården. Hertil kunne maleren svare: 

”Det har a jort”. Og ville man gerne 

have en ekstra skorsten, flagstang, 

kvist eller lignende, kunne det også 

klares. 
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Kærhavegård, Kærhavegårdsvej 191,  malet 1896 af J. Petersen, Sulsted-Vestbjerg. 

Gården lå oprindelig i Romdrup og blev udflyttet i 1857 og fik da sit navn. Nuværende 

hovedbygning blev opført i 1910 og er en kopi af den gamle skolebygning fra 1908. 

Det lille hus ude til højre er aftægtsbo-

ligen. Her flyttede tidligere ejere ind, 

når en ny generation overtog gården. 

Der blev lavet en meget detaljeret af-

tægtskontrakt over hvilke ydelser og 

naturalier, der indgik i overdragelsen. 

Det gjaldt både madvarer, brænde,  

kørsel ved sygdom og begravelser. 

Dette er dog ikke  specielt for Kærha-

vegård. Over hele landet havde man 

disse kontrakter. Der har sikkert været 

tilfælde af misrøgt af gamle slægtnin-

ge, der ikke længere kunne yde en ind-

sats på gården. 

Maleren J. Petersen, også kaldet Bier-

stedmaleren, rejste omkring år 1900 

rundt i Nordjylland og særlig omkring 

Limfjorden og lavede gårdmalerier i 

gouacheteknik; en maleteknik, der var 

billigere og nemmere at arbejde med 

end oliefarver. 
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Sofieholm, Sofieholm 1-3-5 fotograferet omkring 1950 af Sylvest Jensen 

Fra ”Sofieholm” frastykkes areal i 1942 til 

Sportsplads ved Romdrupvej, i 1960 til 

boligbyggeri på Stoholmområdet, senere 

ved Hørsholmarealet, ved Skolevej, Byg-

ningsarealet, Sletten. Bygningerne Rom-

drupvej 30 tilhører gården. 

Den 17’årige fodermester i 1947 fortæller 

nu: 

Kostalden var nyindrettet, møddingen flyt-

tet fra gårdspladsen, den skulle nu under 

tag, fodermesteren skulle med besvær 

”gøre møddingen op” stable det op til ta-

get, der var fladt. Om foråret skulle karle-

ne med greb læsse staldmøget, men de 

kunne ikke være under taget, så det røg af, 

(se billedet ved stakladen), så var der åben 

mødding igen. 
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Den 1. marts kl. 19 afholdes ordinær 

generalforsamling i Lokalhistorisk 

Forening for Romdrup-Klarup på  Ar-

kivet, Klarup Skolevej 21. Dagsorden 

ifølge lovene. 
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Stranderholmsvej 45 malet af Jens Brandt (1889-1982) fra Silkeborg. Han blev kaldt 

Skymaleren på grund af de karakteristiske ens skyer på hans billeder. Hjemmefra hav-

de han malet himmel, skyer og marker på billederne. Ude ved en gård stillede han sig 

op og  malede. Når billedet var færdigt, blev det tilbudt folkene på gården. Hvis der ik-

ke kom gang i handelen, gjorde maleren det klart, at maleriet ville blive destrueret. Det 

har sikkert afgjort nogle handler for ”det ville da være synd at rive sådant et pænt . . .” 

Omkring 1912 bliver en del parceller 

udstykket fra Klarupgaard, bl.a. Stran-

derholmsvej 45. Køberen var en ar-

bejdsmand ved cementfabrikken Nor-

den ude i Mølholm, Jonas Christensen, 

som senere byggede hus på grunden.  

Købsprisen var 3900 kr. En anden 

ejendom på vejen, nr. 51, blev også 

solgt til en arbejdsmand på Norden. 

Der blev udstykket en del mindre ejen-

domme på Stranderholmsvej i de år. 

De fik status af statshusmandsbrug, 

hvilket betød, at der kunne lånes penge 

til ejendommen på billigere vilkår. 
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Peder Veddums gård ca. 1911. Gården lå på Romdrupvej 88.  På billedet ses Peder 

Veddum med hustruen Jensine, sin mor og sin søster. I 1913  blev Romdrup ramt af 

flere brande. Det går også ud over denne ejendom. Efter branden købes ejendommen 

fra Lindenborg, lægges sammen med nabomatriklen, og der opføres en ny gård, der 

kaldes Katrinesminde. I 1936 købes den af Anders Sørensen Klitgaard. 

Aalborg Amtstidende 26. februar 

1913 
”I morges opstod der atter Brand i 

Romdrup, og denne gang blev 2 gårde 

et Rov for Luerne. Ilden opkom ved 6-

tiden i P. Veddums Staldlænge. Aarsa-

gen er utvivlsomt en Kortslutning, idet 

en Dreng lige før Ilden udbrød, saa, at 

det gnistrede i de elektriske ledninger 

under Loftet i Kostalden. Ilden bredte 

sig med stor Hurtighed til alle Gårdens 

udlænger og kort efter til Stuehuset. 

Alle Gårdens Bygninger nedbrændte til 

Grunden. Der indebrændte tre Plage, 

nogle Faar, nogle Svin og det meste af 

Fjerkræet. Ligeledes brændte det meste 

af Indboet.” 

Da P. Veddum og hans hustru flyttede 

i det nye stuehus efter branden, blev 

der ikke indlagt elektricitet, før efter 

moderens død.. Det var for farligt. 
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 Granly, Nørremarksvej 51, malet af David Guldberg (1899-1982). Ejendommens op-

rindelige areal, Ler-gravsfaldene, på 11 tdr. land er udstykket fra Klarupgaard i 1909 

og overdraget med de nye bygninger til Peder og Christiane Jensen, henholdsvis gart-

ner og linnedske på Klarupgaard. Bygningerne var oprindelig i hollandsk stil. Tilsva-

rende ejendomme blev opført på Stranderholmsvej nr. 56 og nr. 60. 
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Granly tegnet at fritidsmaleren Holger 

Grønning Larsen, Aalborg i 1949 efter 

luftfoto fra 1942. 
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Kæragergaard  malet af J. Petersen, Sulsted-Vestbjerg i 1897 

I 1789 blev  fæster Peder Pedersen bedt om at flytte sin gård ud på denne plads. Det 

var han ikke meget for. Han skrev bl.a. ”Jeg haver en anselig stor familie af 6 uopfødte 

børn foruden hustru og en os pårørende gammel kone. Jeg er selv aldrende og aftagen 

udi kræfter, af hvilke og flere årsager det er mig plat umulig at foretage nogen udflyt-

ning, men agter at forblive ved min iboende gård og bruge dens tilligende jorder uden i 

mindste måde af aflade en eneste fods jord til …” 

På ovenstående tegning ses Kærager-

gaard, Romdrupvej 119,  på østsiden af 

vejen mod Lillevorde; men maleriet 

øverst viser gården, som den så ud, da 

den lå på den anden side af vejen. Her-

til kom gården fra Romdrup, hvorfra 

den blev udflyttet omkring 1792 i for-

bindelse med udskiftningen. De fleste 

gårde i Romdrup blev dog liggende in-

de i landsbyen. Det havde ingen hast at 

komme ud at bo alene ude i mørket. 
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Tegning lavet af Karen Palsgaard 1944 
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Kirkelygaard, Sortspættevej 14 

Hele det store grønne område omkring ”Volden” har tilhørt denne ejendom. Afståelsen 

af så stort et areal, der ikke måtte bebygges, var en stor økonomisk belastning for den 

daværende ejer Jørgen Ankjær Lund og som for de andre gårde i Gammel Klarup be-

tød udstykningerne, at driften som landbrugsejendom måtte ophøre. For Klarups be-

boere i dag er de grønne områder en meget stor gevinst.  

Kirkelygaard lå tidligere omtrent, hvor  

Klarup Kirkevej 5 ligger i dag. Gården 

har sikkert først fået sit navn ved flyt-

ningen til sin nuværende plads. Sam-

men med gården Vestergaard på Tvær-

gade var gården den første, der blev 

købt til selveje i 1827. Det var Peder 

Jensen Winther, der købte den af Chr. 

Christensen, Klarupgaard. 

   Selv om P. Jensen nu var blevet selv-

ejer, måtte han alligevel forpligte sig 

til at udføre arbejde for Chr. Christen-

sen uden betaling. Peder Jensen skulle 

bl.a. bjerge og hjemføre 2 læs lyng og 

4 læs skudtørv. De sidste skulle hentes 

i Fræer Mose. I 1856 sælger Jensen 

gården til sin søn Christen Pedersen 

Winther for 1500 rigsdaler, og i 1907 

overtog Jens Christian Lund ejendom-

men, og det er formodentlig ham, der 

flytter gården længere mod syd. 
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Nørkærgaard. 

Ejendommen ligger  på Nørkæret 77. Ejendommen ejes i dag af Aalborg Kommune. 

Stuehuset er fjernet. I dag foregår der hundetræning på noget af jorden.  

I 1876 køber Jens Mortensen en gård 

beliggende ved Vældegård. En del af 

gården udstykkes i 1876. Jens Morten-

sen bygger en gård, som han kalder 

Nørkærgaard, og som han selv flytter 

ud i. I 1894 overtager sønnen ejendom-

men. Ifølge en aftægtskontrakt yder 

han til faderen: ”I hans livstid ophold, 

livsfornødenheder og såfremt han for-

drer det, 400 kr. årligt. De skal ydes på 

min bopæl i mit nuværende sovekam-

mer til hvilket forbeholdes mig fornø-

den adgang gennem folkestuen, som 

gennem køkken og bryggers. Jeg er 

dog også berettiget til i stedet for den-

ne bolig at forlange opført af gårdens 

ejer et tofags hus, som tilbygges stue-

huset. Endvidere forbeholder jeg mig 

årlig 12 rejser med gårdens pæneste 

befordring, dog ikke længere end 2 mil 

hen og ikke i travl høst og såtid”. 
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Damgården, Augustvej 18 

Billedet er fra Det kongelige Biblioteks samling af luftfotos fra Sylvest Jensen. I en del 

af området har Andelsboligforeningen bygget i dag. 

I 1915 udstykkes den gamle Dam-

gaard, Septembervej 6,  i flere parcel-

ler. Grunden til udstykningen er sik-

kert, at avlsbygningerne er brændte. En 

af de nye parceller bliver til den nye 

Damgård på 40 tdl.; en anden bliver til 

Markhøj på samme størrelse. Af salgs-

betingelserne for den nye Damgård 

fremgår det, at der ”skal opføres en til 

arealet passende ejendom”. Desuden 

måtte der ikke sælges eller fjernes af-

grøder fra ejendommen uden sælgers 

tilladelse, så længe salgssummen ikke 

var erlagt. Desuden fremgår det, at 

sælgeren beholder den gamle Dam-

gaard med have og gårdsplads. 

 Før 1942 blev arealet ”Dammen” ud-

lånt til stævner for idrætsforeningen. 

For 1000 år siden var ”Dammen” sik-

kert årsag til, at en by blev lagt her. 

Uden  vand kunne hverken mennesker 

eller kreaturer bo her. 
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Kærager 

Gården, der ligger på Storvordevej 2, ejes i dag af Jørgen Holm Petersen,  og ud over 

almindeligt landbrug kender Klarups beboere nok mest gården som den, ”hvor vi hen-

ter juletræ”. Den nuværende ejendom er opført af Carl Branth fra Klarupgaard. 

Jens Andersen Møller var fæster på en 

gård, som lå på adressen Augustvej 19; 

men i 1792 blev den flyttet ud på et a-

real, der hed Kærager, på adressen 

Storvordevej 2, og senere har gården 

fået navnet. På grund af gæld frasagde 

hans børn sig arv og gæld; men den 

hjemmeboende søn Anders Jensen fik 

alligevel fæstet på gården. For at over-

tage fæstet, skulle han udover alminde-

ligt hoveri på Klarupgaard når ”korn-

landgilden fordredes, køre den til den 

købmand i Aalborg som husbond anvi-

ste og på eget ansvar i henseende til 

varenes godhed og mål.” Desuden 

skulle han betale 90 rigsdaler for fæ-

stet. Sit sidste år levede han som af-

tægtsmand på gården hos den nye fæ-

ster Hans Nielsen Bornholm fra Vol-

strup. Der har uden tvivl været udfær-

diget aftægtskontrakt i dette tilfælde. 
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Bakkegaarden, Flagspættevej 2. Billedet er fra Det kongelige Biblioteks samling af luft-

fotos fra Sylvest Jensen. 

Bakkegården, som har ligget på denne 

adresse, har en historie, der ligesom 

mange af Gl. Klarups gårde, strækker 

sig helt tilbage til 1400-tallet. Stuehu-

set, som står tilbage i dag er dog ikke 

så gammelt. Arnold Branth til Klarup-

gaard solgte i 1884 gården til Niels 

Jensen Pejstrup for 16.000 kr. Med i 

handelen var besætningen på 2 heste, 5 

køer, 5 grise, 8 svin samt avlsredska-

berne. Jakob Hansen havde gården i 

perioden 1930-1956. Billedet er taget , 

medens han ejede gården. Ejendom-

men var blandt de første, som blev ud-

stykket, da Klarup fik vokseværk i 

1960’erne. Hele arealet er i dag bebyg-

get, d.v.s området ved Sneppevej og en 

del af vejene med fuglenavne. Da man 

startede udstykningerne, var der ikke 

rigtig nogen, der tænkte på grønne om-

råder. Hele arealet gik til byggeri. 
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