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Nogle af de mange gårdmalerier er tidligere afleveret til arkivets samlinger, 
men størstedelen er udlånt til udstillingen af nuværende ejere eller familie til 
de ejere, der i sin tid købte billederne. 
 

Udstillingen består primært af oliemalerier fra slutningen af 1800-tallet til 
sidst i 1930-erne.  Malerierne fordeler sig på tre hovedperioder:  o.1890-
1902, o.1917 og sidste halvdel af 1930-erne. De fleste er signerede og dateret 
af maleren.  
De klassiske gårdmalerier er malet af omrejsende, professionelle billede-
magere. 
Fra o.1915 kendes en enkelt, meget produktiv maler, der i 1930-erne ikke 
signerede sine billeder. Han kaldes ”Skymaleren”, fordi han altid malede tre 
ensartede skyer over gårdene! Hans navn var Jens (Karl Laursen) Brandt. Fra 
o.1915 og de næste 52 år skal han have malet o.30.000 billeder. 
 

Oftest blev der på stedet udarbejdet en skitse, som præsenteredes for gårdens 
ejere, der kunne supplere med specielle ønsker og eventuelle ”tilpasninger” 
af f. eks. blomsterbed, hække o.l. Gårdmalerierne har bestemt ikke nogen 
stor kunstnerisk kvalitet, men viser ofte karakteristiske detaljer; og har stor 
lokalhistorisk værdi. 
 

Efter anden verdenskrig afløstes gårdmalerierne af de meget populære 
luftfotos, bl.a. v/ Sylvest Jensen, der med års mellemrum foretog 
overflyvninger, også her på egnen. Medens gårdmalerierne var i farver, var 
de første luftfotos sort/hvide, først senere kom de i farve. 
 

Disse, oftest ret primitive, malerier regnes sjældent som kunst og smides 
væk, når gårdene skifter ejer.  
Arkivet er interesseret i at erhverve disse gårdmalerier - eller låne dem til 
registrering. 
 

I 1991 lavede Dansk Landbrugsmuseum på Gl.Estrup en stor registrering og 
udstilling af gårdmalerier. Senere har der på Herning Museum været udstillet 
167 gårdmalerier, tegninger og luftfotos af gårde fra Vestjylland. 
2007 er Vendsyllsel Historiske Museum i samarbejde med Dansk 
Landbrugsmuseum gået i gang med registrering af gårdmalerier og 
gårdmalere i Region Nordjylland – ”Projekt Danske Gårdmalere – 
Nordjylland”. 
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Ukendt maler 
 

53.    Ågårdsholm, Ågårdsholmvej  24, Thorum sogn 
Det synes, som om der er en signatur, et sort  ”S” nederst i højre hjørne. 

         På bagsiden af billedet er skrevet ”Aagaardsholm  1840” 
       
 
Jacobsen Lerche 
Gårdmaleren, Jacobsen Lerche er af Dansk Landbrugsmuseup på Gl.Estrup i 
1991 registreret med fire forskellige signaturer: 
- J.L. (”Sorthøj, Hinnerup ved Skive 1901, og gård i Alstrup ved Kjellerup  
  1900) 
- Lerche  (Reg. ialt 7 gårde, bl.a Frederiksborggård i Selde  = nr. 2. Desuden 
2 gårde på Mors og gårde ved Løgstrup, Langå, Galten og på Mols) 
- J.Lerche (Reg. 2 gårde, O.Skovlund og Brunsgård, begge i Sahl sogn) 
- Jacobsen Lerche  (Reg. 6 gårde, ved Auning, Skanderborg, Middelfart,  
  Stevns, Kr. Stillinge og Ledøje 
 

  2.     Frederiksborggård, kaldet ”Løjengård”, Jungetvej 37, Selde sogn  
          Signatur:  ”Lerche 1901” 
          1901    Oliemaling på pap.  63x44 cm 
        

  8.     Bakkegården,  Rusengvej 13,  M.Thorum, Thorum sogn 
          Signatur:  ”Lerche 1901” 
          1901    Oliemaling på pap.  61x43 cm 
 

27.     Hedegård,  Fjordvej 3,  Thise sogn 
          Signatur:  ”J.L. 1901” 

1902 Oliemaling på pap.  60x41 cm 
 

26.    Thise Bundgård,  Sundsørevej 68,  S.Thise, Thise sogn 
          Signatur:  ”J.L. 1901-2” 

1901-02    Oliemaling på pap.  62x43 cm 
 

24.    Thise Vestergård,  S.Thise, Thise sogn 
          Signatur:  ”J.L. 1902” 
          1902    Oliemaling på pap.  62x43 cm 
 

52.     Breumfod,  Fur Landevej 76 
          Signatur:  ”J.L.  1901” 

1901 Oliemaling på pap.   66x43 cm 
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N. P. Jakobsen 
Dansk Landbrugsmuseum på Gl.Estrup har i 1991 registreret 10 gårdmalerier 
af N.P. Jakobsen, signerede og daterede 1888-1901. 
Heraf et af Billesgård, Bjert i Sahl sogn. De øvrige fra Fyn, Sydsjælland og 
Lolland-Falster. 
En signatur N.P. Jacobsen, er registreret på 5 billeder 1890-95 (Borup, 
Randers, Tybjerg, Borbjerg og Falster). 
 

   5.    Søgård,  Nissumvej 32, Nissum, Åsted sogn 
          Signatur: ”N.P. Jakobsen 1891” 
          1891   Oliemaling på pap.  64x43 cm 
 
 
J. C. Jørgensen 
 

20.   Øster Hegnet,  Hvalpsundvej 6-8,  Thise sogn 
        Signatur: ”J.C. Jørgensen 1910 
        1910    Oliemaling på pap.  62x44 cm 
 

28.   Vejsmarkvej 8,  Vejsmark, Grinderslev sogn 
        Uden signatur og datering. Billedstil og teknik ligner nr. 20, og det    
        Formodes at være samme maler. 
        o.1910    Oliemaling på pap.  62x44 cm 
 
38.   Thise Kirkevej 19, Nr.Thise, Thise sogn 
        Uden signatur og datering. Billedstil og teknik ligner nr. 20, og det    
        Formodes at være samme maler. 
        o.1910    digitalkopi af originalt oliemaleri 
    
      
Anton Thorsen 
 

  1.    Klode, Nr. Madsbadvej 38,  Fur 
         Uden signatur og datering 
         1900-05.  Oliemaling på lærred.  66x47 cm  
 
         
K. N. Nielsen 
 

23.    Fjordvej 24,  Nr. Thise, Thise sogn 
         Signatur: ”K.N. Nielen” 
         o.1910    Oliemaling på lærred.  62x40 cm 
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Arne Norup Møller 
Arne Norup Møller var kommis i Selde eller Åsted. Han døde 1997 i Århus. 
Nissum Søndergård var hans- eller moderens hjem. 
 

6.  Nissum Søndergård,  Bjergbyvej 1, Nissum, Åsted sogn   
 Uden signatur og datering  
 o.1910-20  Akvarel på papir.  55x43 cm 

 
 
M.  Madsen   
Billedstil og teknik på de forskellige billeder synes ens, men  
Signaturer er utydelige, og der er usikkerhed om identiteten. 
Det bemærkes, at alle malerierne er af gårde på Fjordvej i Junget og Thise. 
 

41.     Fjordvej 43, Skove i Junget sogn 
          Signatur:  ”M.M. 1912 
          1912    Oliemaling på pap.  52x44 cm 
 

12.   Fjordvej 72,  (kaldet Grættrup Gl. Præstegård), Grættrup, Junget sogn 
Signatur:  ”M. K---- 1917”  (signatur usikker) 

         1917    Oliemaling på pap.  55x40 cm 
 

13.    Fjordvej 84, Junget sogn, Grættrup, Junget sogn 
         Uden signatur og datering 
         Farver og teknik tyder på samme maler  
         o.1917 ?  Oliemaling på pap.  54x29 cm 
 

21.    Korshøjgård,  Fjordvej 7,  Thise sogn 
         Signatur:  ”M. Madsen  1917”  (signatur usikker)          
         1917    Oliemaling på pap.  63x42 cm 
 

22.  Nørre Thisegård,  Fjrodvej 13, Thise sogn 
Signatur:  ”M.M.  1917” 
1917    Oliemaling på pap.  63x44 cm 
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M. C. Sørensen 
M.C.Sørensen er af Dansk Landbrugsmuseup på Gl.Estrup i 1991 registreret 
med forskellige signaturer: 
- M.C. Sørensen.   6 gårdmalerier daterede 1912-1939 fra 
Thorning/Kjellerup/Karup.  
- C.S.    (1922 eller 1928) og vist nok et maleri fra 1929. 
- M.S.  Med denne signatur har landbrugsmuseet registreret tegning af en 
gård ved Assentoft i 1925. 
Har muligvis også tegnet 4 andre gårde (Djursland), registreret med 
signaturer - M.Sørensen og  M.S. 
Han er formodentlig identisk med:  
- C.Sørensen   Der er med den signatur registreret 8 (tusch)tegninger dateret 
1901-1931, bl.a. på Skiveegnen: 
  - ”Stærbogård” i Otting 1912 
     - ”Hedegård” i Sevel 1914 
     - ”Møgeltoft” i Ejsing 1917 
     - Gård i Vile 1922 (usigneret ?) 
 

Også Herning Museum har registreret billeder af C. Sørensen/M.C. 
Sørensen. Bag på et billede af Østergård i Egelund ved Karup står skrevet: 
”Prospektmaler Chr. Sørensen (Villa P….) Middagshøjvej, viborg.”.  
Det bemærkes, at hans gårdtegninger dog kendes fra det meste af Midt- og 
Vestjylland, bl.a. Mors, Salling, Karup, Herning, Aulum og Holstebro. 
Og at alle de kendte billeder er tegnet i tidsrummet 1910 til ca 1920. 
Ifl. Herning Museum har M.C. Sørensens billeder så stor lighed med C. 
Sørensens, at man fornemmer, der må være en forbindelse, måske far og 
søn? 
M.C.Sørensens kendte billeder er ifølge museet fra slutningen af anden 
verdenskrig 1945-46 og er fra egnene omkring Karup og Århus. 
 

De to p.t. kendte billeder fra Grønning 1917 og 1929 er utvivltsom af samme 
tegner, altså er signaturen ”M.S.”  identisk med ”M.C. Sørensen. Billederne. 
Dette ændrer lidt på ovenstående oplysninger. 
 

47.    Grønninggård,  Slugten 59, Vester Grønning, Grønning sogn 
         Signatur: ”M.S. 1917” 
         1917    Tuschtegning på pap.  67x43 cm 
 

48.    Storgård,  Slugten 57, Vester Grønning, Grønning sogn 
         Signatur: ”M.C. Sørensen” 
         1929    Tuschtegning på pap.  57x39 cm 
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Jens Karl Laursen Brandt 
”J. Brandt”   
1889 – 1982 
Jens Brandt blev født i Lillering i Østjylland i 1889 og var ud af en 
søskendeflok på 4 drenge. Familien mistede tidligt faderen, og moderen 
Marie Brandt flyttede til Silkeborg, hvor hun slog sig ned som syerske, så 
børnene fik tidligt plads på landet. 
I 1910 blev Jens Brandt gift med Kirstine Brandt, og året efter blev deres 
eneste barn, Anna født. 
De bor forskellige steder i Silkeborg, den længste periode i Alderslyst, hvor 
moderen Marie Brandt på sine gamle dage boede hos dem. 
Omkring 1915, da Jens Brandt var 26 år, begyndte han at rejse rundt og 
tilbyde sig som prospektmaler. Han malede gårde og husmandssteder uden at 
spørge om lov, og ville ejerne ikke købe eller betale den pris han forlangte, 
så rev han bare billedet i stykker og smed det i brændekassen. Det syntes de 
fleste alligevel var synd, og det endte for det meste med, at der kom en 
handel i stand, inden det nåede så vidt. 
Jens Brandt var en effektiv mand, og man møder hans billeder næsten overalt 
i Jylland og på Fyn. Selv mente han at have malet omkring 30.000 billedet, 
det vil sige, at han skulle have malet 1,6 billeder hver dag, alle ugens dage i 
de 52 år, han malede. Hans billeder udstråler da også effektivitet. Himlen og 
græsset i forgrunden var altid malet færdig inden han tog hjemmefra. Nogle 
vil vide, at det var datteren, der i en periode malede himlen, hvor der næsten 
altid er tre ensartede skyformationer, hvorfor Jens Brandt også fik tilnavnet 
”maleren med de tre skyer”. 
Omkring 1934, da det gik bedst for Brandt, blev cyklen skiftet ud med en 
Ford A, der blev indrettet som rullende atelier, så kunne der males i al slags 
vejr. 
En dag, hvor han kørte fra Ringkøbing og ud vestpå, nåede han t male og 
sælge 8 billeder samme dag, men da gik det også stærkt, forlyder det. 
Jens Brandts kone Kirstine Brandt døde i 1935, kun 47 år gammel, lige som 
de skulle fejre sølvbryllup. Siden mødte han en enke, Alma Andreasen, og 
sammen fik de godt 40 års papirløst samliv. 
I 1967 lod Jens Brandt sig pensionere som 78 årig, men da mente han også at 
have malet de fleste gårde i Jylland og på Fyn. Han nåede at blive 93 år, 
inden han efter kort tids sygdom døde på Silkeborg Sygehus i september 
1982. 
 

(Oplysninger v/ Herning Museum) 
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Bent Pedersen fortæller, at ”Skymaleren” malede i alt 14 ens billeder til hans 
morfar, Christian Kjær på ”Enggården” i Brandstrup, Brandstrupvej ved 
Rødkjærsbro. Kjær havde 13 børn, der alle købte et billede. Børnene havde 
nær tilknytning til fødehjemmet, og tog billederne med til bl.a. Sjælland. De 
fleste billeder er fortsat i familiens eje. Den nuværende ejer af Enggården har 
nu fået et af billederne. 

 (2007 / Bent Pedersen, Gravesensvej 16, Nr.Vorupøre. Tlf. 97939770) 
 

Også Anders Andersen (Rytter), der havde en lille ejendom på Fjordvej 37 i 
Nr.Thise, Thise sogn, fik besøg af ”Skymaleren” o.1940. Der var ikke penge 
til billedet, og Jens Brandt rev det i flere stykker. 
Da Brandt var kørt, forsøgte børnene, Richard (o.10-11 år) og søsteren 
Jensine (o.10-11 år) at samle billederne – uden held! 

           (2007 / Richard Andersen, Fjordvej 37, Nr.Thise.  Tlf. 97597163) 
 

Dansk Landbrugsmuseum på Gl.Estrup har i 1991 registreret 81 gårdmalerier 
af J. Brandt, heraf følgende gårde på Skiveegnen: 
- Gård i Tustrup (?), Jebjerg sogn, signeret ”J.Brandt 1917” 
- ”Wormsgård” i Stårup, malet senest 1924, usigneret 
- ”Riisgård” i Frammerslev, Oddense sogn, malet 1927-32, usigneret 
-  samt 15 gårde i Ejsing, Ryde, Sahl, Serup og Herrup. 
 

I  Sundsøre Lokalhistoriske Arkiv er 2007 registreret  22 billeder: 
 

  3.    Kobberupgård,  Batumvej 3, Lindum, Selde sogn            
         Signatur:  ”J. Brandt 1917” 
         1917   Oliemaling på pap.  62x44 cm 
 

32.    Moesgård,  Grønning Kirkevej 11,  Ø.Grønning, Grønning sogn 
         Signatur:  ”J. Brandt 1917” 
         1917   Oliemaling på pap.  62x44 cm 
 

34.    Bjørnsholm,  Øster Grønningvej 28,  Ø.Grønning, Grønning sogn 
         Signatur:  ”J. Brandt 1917” 
         1917   Oliemaling på pap.  62x44 cm 

 

35.    Kisumminde,  Øster Grønningvej 18,  Ø.Grønning, Grønning sogn 
         Signatur:  ”J. Brandt 1917” 
         1917   Oliemaling på pap.  62x42 cm 
 

55.    Lille Thorumvej 19,  Ll.Thorum,  Thorum sogn 
         Signatur:  ”J Brandt 1917” 
         1917   Oliemaling på pap,  64x44 cm 
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30.    Vester Breumvej 14,  Breum,  Grinderslev sogn 

  Uden datering og signatur 
  o.1924/25  Oliemaling på pap.  64x44 cm 

 

  7.    Risumvej 8, Åsted sogn 
  Uden datering og signatur 
  o.1935  Oliemaling på pap.  65x43 cm 

  

  9.    Møgelthorumvej 2,  M.Thorum, Thorum sogn 
  Uden datering og signatur 
  o.1935  Oliemaling på pap.  65x45 cm 

 

10.    Møgelthorumvej 3,  M.Thorum, Thorum sogn 
  Uden datering og signatur 
  o.1935  Oliemaling på pap.  65x45 cm 
 

51.   Møgelthorumvej 16,  M.thorum, Thorum sogn 
        Uden datering og signatur 
        o.1930  Oliemaling på pap.  54x45 cm 
 

42.    Fjordvej 43,  Skove, Junget sogn 
  Uden datering og signatur 
  o.1935  Oliemaling på pap.  65x45 cm 
 

15.    Floutrupvej 35,  Junget sogn 
  Uden datering og signatur 
  o.1935  Oliemaling på pap.  65x44 cm 
 

16.    Lynghøjgård,  Floutrupvej 38, Junget sogn 
  Uden datering og signatur 
  o.1935  Oliemaling på pap.  65x44 cm 
 

17.    Jungetgårdvej 16,  Junget sogn 
  Uden datering og signatur 
  o.1935  Oliemaling på pap.  65x45 cm 
 

19.    Store Brokholm,  Vejsmarkvej 17,  Junget sogn 
  Uden datering og signatur 
  o.1935  Oliemaling på pap.  65x45 cm 

 

46.    Lille Brokholm / Svanegården,  Vejsmarkvej 19, Junget sogn 
  Uden datering og signatur 
  o.1935  Oliemaling på pap.  64x45 cm 
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29.    Grinderslev Vestergård,  Rærupvej 11,  Grinderslev sogn 

  Uden datering og signatur 
  o.1935  Oliemaling på pap.  64x44 cm 
 

43.    Vester Breumvej 12,  Grinderslev sogn 
  Uden datering og signatur 
  o.1938  Oliemaling på pap.  64x44 cm 

 

49.    Overgård,  Rybjergvej 75, Rærup i Grinderslev sogn 
  Uden datering og signatur 
  o.1935  Oliemaling på pap.  64x45 cm 

 

36.    Gråsten,  Gråstenvej 6, Jebjerg sogn 
  Uden datering og signatur 
  o.1935  Oliemaling på pap.  65x45 cm 
 

37.    Engbjerggård,  Østergade,  Jebjerg by, Jebjerg sogn 
  Uden datering og signatur 
  o.1935  Oliemaling på pap.  65x45 cm 

 

50.    Gård i Lyby sogn, Jens Christensen Riis 
          Signatur:  ”J.B. 1917” 
  
 
A. Gregersen 
Ukendt tegner. 
 

45.   Fjordvej 67,  Grættrup i Junget sogn 
        Signatur:  A. Gregersen  
        Tusctegning på papir, før 1934.  44x31 cm 
 
 
S. Lauritzen 
Tandlæge i Skive. 
Ikke egentlig gådmaler 
 

54.    Jungetgård,  Jungetgårdvej 26, Junget sogn 
  Signatur:  S. Lauritzen  1935 
  1935    Oliemaling på lærred.  92x75 cm 
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Charles Selmer 
Muligvis kunsthandler, Ydby i Thy ?     
Se også  L.B.N. 
 

44.    Ukendt sted. Lille stråtækt hus under skov/lyngbakker 
         Signatur: Charles Selmer 1933 
         1933   Oliemaling på lærred.   65x48    
 
 
L.B.N. 
Signaturen er usikker. Ifl. oplysninger vedr, nr. 40 skal maleren være Charles 
Selmer 
 

40.    Søndergård,  Fur Landevej 60, Ø.Lyby, Lyby sogn 
         Signatur:   L.B.N. (signaturen er usikker) 

1936   Oliemaling på pap.  75x45 cm     
 

11.    Skalborg, Præstegårdsbakken 
         Signatur:   L.B.N.  (signaturen er usikker) 
         1938    Oliemaling på pap.  75x45 cm     
 

14.    Floutrupvej 32,  Junget sogn 
         Signatur:   L.B.N. (signaturen er usikker) 
          1938    Oliemaling på pap.  75x45 cm 
 
 
Karl Knudsen 
Carl Oscar Ludvig Knudsen er født 1890 i Horsens. 
Allerede som 17-årig fik han undervisning i perspektivtegning på 
Kunstakademiet. I 1930 blev han gift i Herning med Signe Narie Ubbesen f. 
Kristensen. Efter i mange år at have boet forskellige steder på Skiveegnen 
(Pinen Kro o.1937, Lundø 1938, Højslevegnen, Grønning, Lyby Gl.Skole 
1941-43) – købte Signe og Karl Knudsen hus ved Skive-Glyngøre 
landevejen i Bostrup, Bostrupvej 2, som de kaldte ”Tegnerhytten”. 
Indtil 1945 havde familien fortrinsvis levet af hans dekorationsarbejder, bl.a. 
lavede han nogle friser i ”Struerpavillionen”. 
Han lavede utallige pennetegninger, som blev solgt rundt om på egnen á 5 
kr. Større- og farvelagte tegninger kostede mere. Motiverne var fortrinsvis 
kirker, landskaber og kendte bygninger, seværdigheder o.l. 
Allerede som barn havde han meget svage øjne. Et uheld og en operation i 
1945 medførte, at han ikke mere kunne tegne. 
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I stedet fik han en skrivemaskine, og gennem mange år skrev han utallige 
festsange til store og små fester – såvel offentlige som private. Desuden 
skrev han artikler til blade og aviser. 
Synet blev dog stadig dårligere, og o.1973 var Karl Knudsen helt blind. 
Karl Knudsen skrev ikke kun festsange. Allerede som ung sang han i 
kirkekoret i Kolding. Under opholdet på Lundø 1938 vikarierede han for 
kordegnen, og her startede han et børnesangkor. Dette arb ejde fortsatte han i 
Højslev og senere i Breum/Grønning og Jebjerg. 
Karl Knudsen var instruktør ved dilettantforestillinger. Han malede kulisser 
og stod gerne selv på scenen – måske endda i hovedroller. 
Ved møder i skole og forsamlingshuse eller misssionshuse var det Karl 
Knudsen, der læste op og underholdt. 
I hjemmet i Bostrup havde Signe og Karl Knudsen indrettet et dukketeater. I 
en årrække fra o.1950 opførtes ”Prinsen af det skønneste Rige” – først 
hjemme i stuen, hvor forestillingen blev vist for 10-14 tilskuere. Billetter 
kunne købes hos købmanden. Senere fremviste parret teateret – eller 
”Modelteateret” – i de fleste forsamlingshuse i Salling, ved børnehjælpsdage 
osv. 
Karl Knudsen var en livskunstner! Han døde i Bostrup 28.4.1979 og blev 
begravet i Jebjerg. 
 

Ud over de mange små pennetegninger blev der også lavet tegninger på 
bestilling, bl.a. af gårde. 
 

33.    Moesgård, Grønning Kirkevej 11, Ø.Grønning 
         Signatur:  ”Karl Knudsen  1939” 
         1939    Pennetegning på papir.  62x43 cm 
 
 
H. A. K. 
Ukendt maler 
 

  4.    Kobberupgård,  Gl. Batumvej 2, Lindum, Selde sogn 
         Signatur:  ”H.A.K.  43”.   

1943    Oliemaling på lærred.  65x47 cm 
 
 
Em (?) Th.   (ukendt maler) 
 

31.    Rusted Mølle,  Fur Landevej 63,  Grinderslev sogn 
         Signatur:  ”Em(?) Th 49” 
         1949    Akvarel.  47x33 cm 
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Gunnar Troelsgaard Nielsen 
”Den lange maler”, malermester (o.1957-o.1984) Gunnar Troelsgaard 
Nielsen, Klostervej 13 i Breum, malede o.1960-erne også gårdmalerier. 
Bl.a. skal han have malet Grinderslevkloster, Klostervej 33, 
Og en ejendom i V.Breum, Grinderslev sogn, hvor møllen efterfølgende 
skulle males på, hvor den tidligere havde været. 
 

Arkivet har ikke p.t. registreret billeder af Troelsgaard 
 
 
Anna Rask 
Anna Rask er født 1900 i Hjels, død 1971 i Selde. 
Hun var gift med Anton Rask, Anna og Anton Rask arbejdede i Upernavik i 
Grønland til han i 1932 overtog lægepraksis i Selde, hvor han var læge til sin 
død i 1966, de sidste år sammen med sønnen Christian Rask. Anton Rask var 
aktiv i ledelsen af den jyske modstandsbevægelse, Politisk aktiv i Dansk 
Samling. 
Ikke egentlig gådmaler. 
 

18.    Jungetgård,  Jungetgårdvej 26, Junget sogn 
  Signatur:  A. Rask 
  1960-erne.    Oliemaling på lærred.  50x36 cm 
 
 

Signe Nørlem 
Skive 
Ikke egentlig gådmaler 

 

39.    Forpagterboligen til præstegården i Jebjerg 
  Signatur:  ”S.N. 66” 
  1966   Oliemaling på lærred.  41x30 
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       NUMRE     HENVISNING TIL  SOGN 
 
 
 

  1.       - se  FUR  SOGN 
 
  2. – 4.    - se  SELDE  SOGN 
 
  5. – 7   - se  ÅSTED  SOGN 
 
  8.–11.   51.   53.   55.  - se  THORUM  SOGN 
 
12.–19.   41.–42.  45–46.  54. - se  JUNGET 
 
20.–27.   38.   - se  THISE 

  
28.–31.   43.   49.   52.  - se  GRINDERSLEV SOGN 
 
32.–35.   47.   48.  - se  GRØNNING SOGN 
 
36.–37.   39.   - se  JEBJERG SOGN 
 
40.    50.   - se  LYBY SOGN 
 
44.    - se  UKENDT STED 
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FUR 

 

 
1. 
Klode,  Nr. Madsbadvej 38 på Fur 
Billedet er fra ca 1900-05, malet af Anton Thorsen. Usigneret og udateret. Oliemaling på lærred. 
66x47 cm 
 
Fæsteren Mickel (Jakobsen) Klode fik skøde på gården Klode i Madsbad den 16.1.1813 – for 
1300 rigsdaler. Stedsønnen Thøger Thomasen overtog skødet i 1814 (1150 rdl.).  
Efter hans død i 1½838 blev enken Maren Jensdatter gift med Thomas Christensen. En steddatter 
Ane thøgersen fik skøde i 1870 efter købekontrakt af 1867. Hun blev gift med Niels Mikkelsen i 
1870. Deres søn Thomas Nielsen overtog gården i 1904, og dennes søn, Niels Klode havde 
”Klode-gården” fra 7.7.1947. Niels Klode, gift med Marie, døde 5.12.2000. 
Den nuværende ejer, Thomas Klode, fik gården efter forældrene, der gik på ”aftægt”. 
 
Thomas Klode, Nr. Madsbsdvej 38    97 59 30 40 
(LÅN:   afleveret 16.8.2007) 
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SELDE 
 

 
2. 
Frederiksborggård, kaldet ”Løjengaard”, Jungetvej 37 
Signatur:  ”Lerche  1901”.  Oliemaling på pap.  63x44 cm 
Set fra vest, med gårdmølle på ladens vestgavl og brandstige på muren. 
I baggrunden til højre ses Junget kirke 
 
Gården er som fæstegård under Kjeldgård udflyttet ud af Selde by i 1791. 
1795 forpagtede Morten Andersen gården fra Kjeldgård. Købt til selveje 1810. 
Anders Nielsen, der overtog gården i maj 1888, er født på ejendommen i 1865. 
Alle bygninger er af grundmur. Stuehuset opført med tegltag1900 nord for gårdspladsen. Lade 
og hestestald er bygget 1870-72, tækket med strå. 
Til gården hørte i begyndelsen af 1900-tallet 100 tdr. land, deraf 90 ager. Besætningen var på 12 
malkekøer, 27 ungkvæg og kalve og 1 tyr. 10 fedekreaturer, 5 heste, 2 plage og føl, samt 15 får. 
Desuden fedesvin. 
Kresten Nielsen overtog gården i 1918, gift med Karen Mortensen Børsting fra Selde Østergård. 
Efter dem fik sønnen Anders Børsting Nielsen Løjengård. 
Gården er stadig i familiens eje, Kresten Vinde Nielsen er 8 generation i gården, som han 
overtog i 1987 efter faderen, Anders Børsting Nielsen, der havde gården fra 1960. 
Stuehuset på billedet erstattede i 1900 det gamle. Længen i forgrunden og laden brændte 1927.  
 
Kresten Vinde Nielsen, Jungetvej 37   97 59 62 97 
(LÅN – afleveret 15.8.2007) 
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3. 
Kobberupgård,  Gl. Batumvej 2 
Signatur: ”J. Brandt  1917”.  Oliemaling på  pap. 62x44 cm 
Gården med gårdmølle på ladens vestgavl. set fra nordøst.. I forgrunden vejen fra Lindum og 
videre mod Batum og Åsted. 
 
Gården er en af de gamle Kobberupgårde i Lindum. De to Kobberupgårde lå på marken syd for 
nuværende Gl.Batumvej 2. 
1790/1815 flyttede gården lidt mod vest, tæt op ad den gamle placering. Derfra mod nord til 
Batumvejen. 
Stuehuset er opført 1900, stald og lade 1899. 
Gårdes ejer var da Kresten og Gertrud Marie Hansen. Enken solgte gården o.1942 efter mandens 
død. Nuværende ejer, Niels Overgaard Nørhave Riis, der er gift med Mette, overtog gården efter 
faderen, Kristian Nørhave Riis. 
 
Anna Hansen, Guldkysten 13    97 59 71 59 
Anna Hansens mand, Niels Hansen, er født i gården. 
(LÅN – afleveret 6.9.2007) 
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4. 
Kobberupgård,  Gl. Batumvej 2 
Signatur:  ”H.A.K. 43”.  Oliemaling på lærred.  65x47 cm 
 
Se teksten til nr. 3. 
Billedet må være malet på grundlag af et ældre billede. 
Stuehuset er opført 1900, stald og lade 1899. 
Maleriet stammer fra Kirsten Jensen (g. Frandsen) i Selde, der er født i gården. 

 
B 4833 
Afleveret til arkivet 20.10.1997 af Karen Nielsen, Floutrupvej 17 i Selde.  J. nr. 1997/51 
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ÅSTED 
 

 
5. 
Søgård,  Nissumvej 32 
Signatur:  ”N.P. Jakobsen  1891”. Oliemaling på pap. 64x43 cm 
Gården set fra sydøst I forgrunden Durup bæk, hvis løb senere er flyttet lidt mod syd, med afløb 
mod nord til afvandingskanalen (Grynderup sø). 
Bemærk også den smukke have og gærdet mod bækken. 
Stuehuset er opført o.1885 syd for gårdspladsen. Det gamle stuehus var sammenbygget med den 
vestlige længe. 
 
Areal 100 tdr. land, deraf ager 50, kultureng 3, mose 10, sø 26, opdyrket hede 8, lynghede 2 samt 
have og gårdsplads 1. 
Der holdtes 10 køer, 24 ungkvæg og kalve og 1 tyr, 4 heste, 2 plage og 18 får samt fedesvin. 
Søren Jensen, der er født 1853 i nabogården Duruplund, overtog gården i 1881. 
 
Nuværende ejer, Frede Jespersen, overtog gården i 1991 fra Johan Jeppesen, der købte Søgård i 
1959 af Jordlovsudvalget. Jordlovsudvalget havde samtidig frasolgte jorden til nuværende 
Nissumvej 28 og 34. Jordlovsudvalget havde tidligere købt af daværende ejer, Søren Sørensen. 
Avlsbygningerne stod indtil 1960 
 
Frede Jespersen, Søgård,  Nissumvej 32   97 59 51 22 
(LÅN:  afhentet 18.8.2007) 
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6. 
Nissum Søndergård,  Bjergbyvej 1 
Billedet er en akvarel på papir,  usigneret, men ifl. oplysning ved afleveringen malet 1910-20 af 
Arne Norup Møller.  55x43 cm. 
Arne Norup Møller var kommis i Selde eller Åsted (død 1997 i Århus). Det var hans eller 
moderens fødehjem. 
 
Nissum Søndergård, matr. 1 i Nissum, lå indtil udflytningen i begyndelsen af 1800-tallet, ved 
Hinnerup å, som den yderste gård, tæt op ad herregårdsdiget mod Østergaard. 
Senere udflyttet et stykke vej mod Tøndering, Bjergbyvej 1. 
Hartkorn: 5 tdr. 1 fjerdingkar ¾ album.  
Skøde 8.12.1849 til Niels Andersen (Søgaard). 22.11.1902 til Jens Andersen Nielsen, der den 
3.3.1905 fik kgl. Bevilling til navnet Jens Nielsen Søgaard, der efr født på gården i 1874. 
Arealet var 80 tdr. land, deraf ager 53, kultureng 5, eng 1, mose, overdrev og sø 10, 
nåletræsplantage 10 samt have og gårdsplads 1. 
Der holdtes 12 køer, 28 stk ungkvæg og kalve og 1 tyr, 4 heste, 2 plage og 4 får samt fedesvin 
Den 4.11.1954 skifteretsattest som tilkomst for Jens Nielsen Søgaards private arvtagere, og 
samme dag fra adkomsthaverne til gdr. Chr. Madsen på 1a, 7 og 1i. 
Sidste ejer var Axel Jensen (Kikkenborg). 
Avlsbygningerne blev nedrevet o.1955 og jorden lagt under Østergaard. 
Efter en brand b lev stuehuset nedrevet i januar 1999 og tomten udlagt som landbrugsjord. 
 
B 6004 
Afleveret til arkivet 17.8.1998 fra Herdis Worm Andersen, Grunderupvej 24, Sæby.  J.nr. 
1998/34 
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7. 
Risumvej 8 
Uden datering og signatur. Oliemaling på pap. 65x46 cm 
Maleren er J. Brandt, kaldet ”Skymaleren”, fordi der altid var 3 skyer på hans billeder. 
Jens husker, at maleren, da han var barn, sad på marken ved Risumvejen. 
Gården set fra nordøst o.1935, med gårdmølle på ladens østgavl. 
 
Gården har matr. 7 i Risum by, og ligger formodentlig på sin meget gamle plads i Risum. 
Stuehuset er opført 1885, renoveret i 1972. Stalde opført 1885 og 1925, ny lade i 1925. 
Niels Peter Jensen ”Smed” er født 1883 i Risum. Han fik gården 1911 efter Jakob Nedergaard, 
samme år som han blev gift med Mette Kathrine Thorup fra S. Nissum. 
Gården havde 1911 32 tdr. land, hvortil blev købt 6 tdr. Besætningen var på 3 heste og 20 
kreaturer. 
1950: 5 heste, 8 køer, 24 ungkreaturer, 5 søer, 21 svin samt 30 høns. 
Jens ”Smed” overtog gården i 1969. 
 
Jens Thorup Jensen (Smed), Risumvej 8     
(LÅN: afhentet 15.8.2007) 
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THORUM 
 

 
8. 
Bakkegården, Rusengvej 13 
Signatur: ”Lerche 1901”. Oliemaling på pap.  61x43 cm 
Gården i M.thorum, med gårdmølle på ladegavl og Dannebrog på flagstang i haven. 
 
Matr. 1a, 2c-1k og (41) er i realregisteret til skøde- og panteprotokollen skrevet under Junget 
smedie, Fjordvej 93, som tilhørte fæstemøller Jens Andersen Møller. 
Ved skøde af 3.1.1877 overtaget af dennes søn, Niels Jensen Møller. 
Ifl. Ejnar Vejle i M.Thorum var smedienb i Junget, Fjordvej 93, stuehus til Bakkegården på 
Rusengven 13 før udflytningen. 
Solgt 1.2.1889 ved auktionsskøde. 
Niels Jensen Møller (f. 1910) døde 21.11.1890 som ”ugift fattiglem af Skove”, 81 år. 
Dusine og Jens Christian Hansen købte Rusengvej 13 den 4.2.1901. Efter mandens død overtog 
enken gården ved skifteretsattest læst 19.10.1906. 
Dusine Hansen solgte gården 16.12.1913, men beholdt en byggegrund, hvor hun byggede et hus, 
nu Fjordvej 71, som blev overdraget til arvingerne 13.18.1918. 
Gården brændte i 1920 
 
B 7518 
Afleveret til arkivet 29.8.2003 fra Ellen Hansen, Fjordvej 59 i Junget, datter af Jens Chr. og 
Dusine Hansen.  J.nr. 2004/49 
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9. 
Møgelthorumvej 2 
Uden datering og signatur. Oliemaling på pap. (original indramning). 65x45 cm 
Maleren er Jens Brandt, kaldet ”Skymaleren”, fordi der altid var 3 skyer på hans billeder. 
Gården set fra øst o.1935 
Til højre kommunevejen (Møgelthorumvej), der senere blev flyttet om på den anden side af 
træerne. 
 
Maren og Kristian Bro købte gården i 1937 af Katrine og Kristian Olsen. 
1967 overtog Flemming og Hanne Bro gården (med o.36 tdr. land) og 19 køer. Det lille tørvehus 
ved sydgavlen blev revet ned, og østlængen blev forlænget med ny kostald.  
I dag er der o. 60 ha til gården. 
 
B 8741  (aflevering:  J.nr.2007/37) 15.8.2007  fra  
Hanne Bro,  Møgelthorumvej 2 
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10. 
Møgelthorumvej 3 
Uden datering og signatur. Oliemaling på pap. 65x45 cm. 
Maleren er Jens Brandt, kaldet ”Skymaleren”, fordi der altid var 3 skyer på hans billeder. 
Gården set fra nordøst o.1935 
I forgrunden Møgelthorumvej, 
 
Gården ejedes o.1935 af Kirstine og Anton Jensen (død 1947). Derefter af sønnen Henry, gift 
med Inger Elisabeth Jensen.  Gården havde 15 tdr. land (deraf 8 tdr. ”i heden” vest for Junget 
(mod Skalborg). Der var da 2 heste, 6 køer. 
Efter Henrys død o.1987 er jorden sfrasolgt til Thorum Præstegård. 
 
Rita Andersen, Fjordvej 105, Junget   97 59 71 10 
(LÅN: afhentet 16.8.2007) 
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11. 
Skalborg, Præstegårdsbakken 37 
Signatur:   ”L.B.N.  1938” .  Oliemaling på pap. 75x45 cm 
Signaturen er usikker, maleren skal ifl. ejeren være Charles Selmer.  
Gården set fra sydøst, med gårdmølle på ladens gavl. Flagstang i haven med Dannebrog. 

 
Osvald Mikkelsen (fra Skammergård) overtog Skalborg 1.7.1934. 
15.3.1953 solgte han til Laurits Jensen, der flyttede til Breum o.1990. 
Nuværende ejer er sønnen, Kjeld Jensen. 
Den lille ejendom ligge i Thorum sogn, indskudt som en enklave fra vest ind i Junget sogn. 
Stuehuset der er opført 1920 er senere ombygget 1965 og 1975. Nogle stalde er opført 1960, 
1967 og 1975. I 1975 desuden en ny lade. 
Gården blev o.1980 drevet med 20½ ha, heraf tilkøbt 7 ha. Desuden forpagtedes 12½ ha. 
 
Jon Mikkelsen, Åkjærsvej 16, Breum (søn af Osvald M.)  97 57 60 82 
(LÅN: afhentet 20.8.2007) 

  



 26 

 
51. 
Møgelthorumvej 16 
Uden datering og signatur. Oliemaling på pap. 64x45 cm. 
Maleren er Jens Brandt, kaldet ”Skymaleren”, fordi der altid var 3 skyer på hans billeder. 
I forgrunden Møgelthorumvej, fra venstre vest-øst. 
Gården set fra sydøst o.1930, med gårdmøllen placeret øst for laden. 
Møllen stod i virkeligheden på gårdspladsen, midt for- og op mod laden. 
 
Peder og Mariane Larsen Haubo boede i et lille hus – ”et bette krumsted” – på Møgelthorumvej.  
Omkring 1914 købte de (eller sønnen ?) naboejendommen, Møgelthorumvej 16, af Peders bror, 
Laust Larsen Haubo.  Peter var fisker på fjorden, men vist ikke nogen dygtig landmand. 
Sønnen Kresten Larsen Haubo (1889-1975) og hustru Anine Jensen Ladefoged (1889-1953) 
flyttede ind sammen med hans forældre og boede i 20 år i den ene ende af huset. De blev gift 
1915 i Junget. Kresten var landmand og overtog driften af ejendommen. 
Kresten købte nye vinduer og døre, men vandt så 10.000 kr. i klasselotteriet, hvorefter det gamle 
hus blev nedrevet og det nye hus på billedet opført. 
På modsatte side (mod syd) af vejen anlagde Anide, der var datter af gartner Søren Ladefoged i 
Junget, en smuk have. 
Peder (f. 1847) og hustruen Mariane (fra Fur) døde begge i 1936. Peder  blev 89 år, hustruen 90 
år. 
 
Laura Kristensen, Duevænget 119, Breum   97 57 67 18 
Laura er datter af Kresten og Anine Larsen Haubo. 
(LÅN: afleveret 17.8.2007) 
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53. 
Ågårdsholm,  Ågårdsholmvej 24 
Ukendt maler.  Oliemaling på pap.  47x32 cm. 
Det synes, som om der er en signatur, et sort  ”S” nederst i højre hjørne. 
Uden datering, men på bagsiden af billedet er skrevet ”Aagaardsholm  1840” 
Gården fra syd over gårdspladsen, med storkerede på en af stuehusets skorstene. 
Avlsbygningerne er ikke de seneste bygninger (der nu er nedrevet). 
Billedet hang i folkestuen, da nuværende ejere flyttede ind i 1981. 
 
Ågårdsholm er dannet som en stor proprietærgård under landboreformerne i slutningen af 1700-
tallet ved sammenlægning af to selvejergårde i Lille Thorum med tilsammen 17 tdr. hartkorn. 
Udflyttet af Niels Jensen Aagaard i 1791 fra Ll.Thorum by. Næste ejer S.Wirenfeld (tidl. 
Hessel), der døde i 1807. 
Derefter P.C.Toft, der solgte 1818 til N.Arrøe med 20 tdr. htk. For 2550 kr. Efter Arrøes død i 
1840 solgt uden besætning til bankdirektør J.C.Møller for 12.000 kr. 
1862 solgt md 17 td. Htk. Med besætning og inventar til J.H. Ahnfeldt Kjeldsen (fra 
Lerchenfeldt) for 93.200 kr. 
1867 med besætning m.m. til Aug. Groot (fra Sjælland, 166 ha med 21½ td hartk.). Efter ahns 
død 1902 overtog sønnen, Valdemar Groot Ågårdsholm, som han solgte i 1909 (20 tdr. htk.) til 
N.Dahl. Efter hans død i 1924 overtaget af enken, Kirsten Dahl, i forpagtning til sønnen Niels 
Møjbæk Dahl. 
1928 solgte Kirsten Dahl til propr. J. Chr. Andesen (115 ha med ca 14 tdr. htk.) 
1929 frasolgtes 37½ ha, dels til statshusmandsbrug, dels til 3 nabogårde. 
Senere ejere: Kaj Christiansen og Kresten Skov. 
 
John J. Pedersen og Nanna Skov, Ågårdsholmvej 24, Thorum  97 59 70 21 
(Nuværende ejere af Ågårdsholm) 
(LÅN:  afleveret 1.1.2007 /JM) 
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55. 
Lille Thorumvej  19 
Signatur: ”J. Brandt  1917”.  Oliemaling på  pap. 64x44 cm 
Gården med gårdmølle på ladens vestgavl. set fra nordøst.. I forgrunden Ll.Thorumvej fra 
Thorum mod Ågård. Vest for stuehuset ligger vaskehus og svinestald. I forreste bygning var fra 
venstre hestestald, i midten karlekamre og i nordenden svinestald. 
Denne bygning blev revet ned i 1970. Kostalden mod vest er nedrevet 1982. 
Stuehuset fra 1907 er væsentlig ombygget fra 1969-2005. 
 
Stuehuset er bygget 1907 efter brand og flyttet mod øst, Den gamle gård lå et stykke mod vest,  
mellem Ll.Thorumvej 23 (Vestergård)  og 25 (Lindegård), på vestsiden af vejen mod Ågård. 
o.1917 ejedes gården af Laust Kristensen, hvis søn, Harald Kristensen i 1969 solgte til Frederik 
Dahl. Overtaget 1977 af dennes søn, Børge Dahl. 
 
Henny G. og Børge Dahl, Ll: Thorumvej 19   97597314 
(Nuværende ejere af gården) 
(Lån: afleveret i arkivet 4/11 2007) 
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JUNGET 
 

 
12. 
Fjordvej 72,  (kaldet Grættrup gl. præstegård) 
Signatur: ”M. M----  1917”.  (Muligvis M. Madsen). Oliemaling på pap.  55x40 cm. 
Gården set fra vest, med gårdmølle på ladens vestgavl 
 

Fjordvej 72, matr 1b af Grættrup, anses at være Grættrup gl. præstegård, der var prætegård for 
Grættrup og Thise sogne til 1551, derefter præstegård alene for Thise sogn til 1824, hvor det lille 
pastorat blev sammenlagt med Grinderslev- og Grønning. 
 

Skøde 6.7.1867 til Christian Jensen af Junget. Derefter skøde 19.12.1874, læst 8.1.1875 til Niels 
Iversen., hvis enke, Karen f. Stisen, 20.12.1912 fik læst adkomst ved skifteudskrift. 
21.2.1913 arveudlægsskøde til Iver Mikkelsen Iversen. 
Skøde 18.12.1918 læst 10.1.1919 fra denne til Anton Iversen, der 10.11.1948 også fik skøde på 
matr. 1g. Johanne Iversen solgte ejendommen til sine to ugifte børn: Dorthe og Niels Iversen. 
 

B 4833  
Afleveret til arkivet fra Dorthe Iversens dødsbo.  J.nr. 1992/2 
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13. 
Fjordvej 84 
Uden datering og signatur. Oliemaling på pap. 54x29 cm 
Billedstil og teknik ligner B. 12 m.fl., muligvis M.Madsen 
Med gårdmølle, begyndelsen af 1900-tallet  (o.1917) 
 

Jens Madsen fik 1883 skøde på matr. 8a m.fl. af Grættrup, som han solgte 1934 til Niels Jensen 
Møller .(Kaldet ”Bette Niels Møller”  efter gårdenes størrelse! – ”Store Niels Møller” havde den 
større nabogård på Fjrodvej 82). Gården blev solgt for 19.000 kr, skyldværdi 15.800 kr (matr.8a, 
16a, 17g, 2b, 3e).  
Efter Niels Møllers død 1970 overtog broderens søn, Bent Møller, ejendommen (nu ubeboet ?)., 
der drives sammen med Fjordvej 82. 
 

Kirsten Blæsbjerg, Blomstervej 6, Jebjerg   97 57 44 85 
(LÅN – afleveret 14.8.2007) 
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14. 
Floutrupvej 32 
Signatur:   ”L.B.N.  1938” .  Oliemaling på lærred. 75x45 cm 
Signaturen er usikker, maleren kan muligvis være Charles Selmer (?) 
Gården set fra øst. På gårdspladen brønden med pumpe. I forgrunden Floutrupvej. 
 

Gården er bygget 1883 på matr. 7f af Junget by, udstykket fra gården matr 7a, 
Bygningerne blev opført samme år af køberen Kirsten og Jens Peder Bak. 
I 1916 solgte Knudsen til sønnen Niels Mikkelsen Knudsen Bak og Pouline. 
I 1918 købte Niels M. Knudsen Bak naboejendommen, matr. 7e til sammenlægning; samtidig 
blev staldbygningen forlænget med ca. 10 alen.  
Bygningen på den tilkøbte ejendom blev udlejet, og først i 1930 kom tilladelsen til nedrivningen. 
Materialerne blev brugt til opførsel af huset til venstre med bliktaget. 
1946 solgte Pouline og Niels M. Knudsen Bak til Anna og Niels Hansen, som 1953 mageskiftede 
med Marie og Kristian Vestergaard, Fjordvej 126. 
1958 solgte Kristian Vestergaard til Frida og Ejnar Olesen, som 1961 solgte til Kirstine og 
Kristian Svenningsen, Floutrupvej 35. De gamle bygninger blev nedrevet og erstattet af et nyt 
parcelhus. 
 
 

 
1992 solgte Svenningsen til Anita og Tonny Nielsen. Jordtilliggendet solgtes til Floutrupvej 35. 
Nuværende ejer, Heidi K. Christensen og Anders Hansen – købte 1999 parcelhuset med have. 
 

Vagn Knudsen, Ivar Krabbesvej 5, Breum   97 59 71 80 
(LÅN – aflevert 15.8.2007) 
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15. 
Floutrupvej 35 
Uden datering og signatur. Oliemaling på pap.  64x44 cm 
Maleren er Jens Brandt, kaldet ”Skymaleren”, fordi der altid var 3 skyer på hans billeder. 
Gården set fra nordøst o.1935. 
 
Christian Nielsen fik skøde på ejendommen 1915 fra Chresten Bundgård (Floutrupvej 30). 
Christian Nielsen solgte 1927,med hustruen Elses samtykke, ejendommen til Anders Christian 
Svenningsen, købt o.1961 af Ingrid og Svend Aage Svenningsen. 
 
B 7324 
Afleveret til arkivet 25.11.2002 af Ingrid Svenningsen, Floutrupvej 35.  J.nr. 2002/66 
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16. 
Lynghøjgård,  Floutrupvej 38, 
Uden datering og signatur. Oliemaling på pap.  64x44 cm 
Maleren er Jens Brandt, kaldet ”Skymaleren”, fordi der altid var 3 skyer på hans billeder. 
Gården set fra nordøst, med gårdmølle midt på laden, o.1935. 

 
Stuehuset er opført 1860. Stalde opført 1885 og senere i 1967 og 1972. Lade opført 1912. 
Kristen Jørgensen fik skøde læst 4.1.1929 fra faderen, Jens Jørgensen, på matr. 6a og 6g af 
Junget by. Købesum 34.000 kr, skyldværdi 31.500 kr 
Jens Jørgensen havde skøde på gården 5.1.1875 efter Jørgen Jensen. 
Kristen Jørgensen solgte matr. 6a ved skøde læst 26.6.1948 til Gustav Vestergård 
Holger Kjeld Sørensen (f. 1925) overtog gården i 1959 med et areal på 19,9 ha, heraf tilkøbt 4½ 
ha. 
 
B 8692 
Afleveret til arkivet 2.5.2007 fra Ane Marie Nielsen, Søndervænget 44, Jebjerg.  J.nr. 2002/22 
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17. 
Jungetgårdvej 16 
Uden datering og signatur. Oliemaling på pap. 65x45 cm 
Maleren er Jens Brandt, kaldet ”Skymaleren”, fordi der altid var 3 skyer på hans billeder. 
Gården set fra nordøst o.1935 
I forgrunden Jungetgårdvej, til højre mod Junget by. 
 
Udstykket 1910 fra Jungetgård. Gården er opført 1911 af den første ejer, Karl Peter Johannesen  
og havde et areal på 10 ha. Næste ejer var Niels Korsgaard, 1915-29. Derefter Anders 
Christensen til 1933, Viggo Andersen til 1945, Peder Pedersen Kolding til 1949 og Marinus 
Kristensen til 1957. Carsten Dalsgaard Pedersen fik skøde i 1957. Han er født i Lihme 1921, gift 
1952 med Jenny. Død 2002. 
 
Rita Andersen, Fjordvej 105, Junget   97 59 71 10 
(LÅN: afhentet 16.8.2007) 
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18. 
Jungetgård,  Jungetgårdvej 26 
Billedet er malet i 1960-erne og signeret af Anna Rask (”A.Rask”), der var gift med læge i Selde, 
Anton Rask.  Oliemaling på lærred. 50x36 cm. 
Herregården set fra vest. I baggrunden fjorden. 
 
Jungetgård er opført 1550 af Herman Skeel på et firkantet voldsted, der endnu er delvis omgivet 
af grave. Det oprindelige anlæg bestod af to fløje mod syd og øst og en spærremur mod vest. Op 
mod spærremuren blev i 1700-tallet opført en bygning, nedrevet igen o.1920. (Se også nr. 54.) 
Elis Bay købte Jungetgård i 1907 af A.Olesen. 
Det samlede areal udgjorde 486½ tdl, deraf ager 360, eng 491, overdrev 14, skov 60 samt have 
og gårdsplads 3 tdr. land. 
Besætningen bestod af 100 køer, 60 stk. ungkvæg og kalve samt 15 heste. 
Det normale folkehold på herregården var 1 forvalter, 1 fodermester, 3 røgtere, 1 staldkarl og 7 
karle. 
Efter en voldsom udstykning købte Jens Peder Pedersen i 1910 parcel nr. 1a med 
hovedbygningerne. 1947 overtaget af sønnen, Rasmus Pedersen. Den nuværende ejer, Knud L. 
Pedersen (f. 1941) overtog gården i 1970 efter faderen. 1995 købtes Floutrupvej 43 til samdrift. 
 
B 6028 
Afleveret til arkivet 17.8.1998 af Søren Peter Krarup, Skivevej 18 i Selde, fra tidligere 
lægepraksis v/ Kristian Rask (Søn af Anna Rask).  J. nr. 1998/50 
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19. 
Store Brokholm,  Vejsmarkvej  17  
Uden datering og signatur. Oliemaling på pap.  65x45 cm 
Maleren er Jens Brandt, kaldet ”Skymaleren”, fordi der altid var 3 skyer på hans billeder. 
Gården set fra syddøst o.1935,  med gårdmølle 
 
Lade og hestestald er opført 1890. Det nye stuehus blev bygget i 1935, samtidig med kostald og 
svinestald. 
Kristen Jensen købte St. Brokholm i 1908 med 160 tdr. land, deraf ager 104, eng og sø 25, 
plantage 30, have og gårdsplads 1. Der holdtes 8 køer, 42 stk ungkvæg og kalve og 1 tyr, 5 heste, 
3 plage og føl samt 10 får og fedesvin 
Efter hans død i 1916 overtog Søren Jensen (f. 1887) gården med 146 tdr. land. Besætning 7 
heste, 18 køer, 50 stk ungkvæg, 20 svin og 6 får. Han er i 1922 gift med Birthe Iversen Vinde. 

 
Lilian B. Thorsen, Vejsmarkvej 17, Brokholm   97 57 60 71 
(LÅN:  afhentet 14.8.2007) 
 



 37 

 
41. 
Fjordvej 43 
Signatur: ”M.M. 1912”  (M. Madsen) 
Gården 1912 set fra sydøst, med gårdmøllen (i drift!) på ladens vestgavl.  
Det gamle stuehus ses bagerst i gården (hvidt). Det nye stuehus er bygget o.1908 af Kresten og 
Maren Hinnerup. 
 

Fjordvej 43 i Skove er en gård matr. 3b, udstykket 1855 fra matra 3a (Fjordvej 56)  
- til Jens Christian Christensen. Skøde 1861 fra denne til Søren Lausen, der 1898 solgte til Jens 
Kristian Pedersen. Mageskifteskøde 1900 til Niels Peter Nielsen på matr. 3b. 
Enken Bodil Marie Nielsen fik i 1905 tilladelse til at sidde i uskiftet bo som adkomst. 
I 1908 overdrog hun gården til svigersønnen, Kristen Jensen Hinnerup.  
Maren Hinnerup overtog gården ved skifteretsattest i 1948, og året efter videregav gården til 
sønnen, Niels Peter Hinnerup, med en købesum på 55.000 kr. Ejendomsvurdering: 23.800 kr. 
Efter Hans død i 1961 solgte enken, Dorthea Hinnerup, ejendommen til Minna og Bent 
Mikkelsen Dahlgaard, og i 1993 solgte Minna Dahlgård til Petra M. og Anders Dahlgård, der har 
udvidet driften med bl.a. nye alsbygninger. 
 
Birthe Winther, Fjordvej 23    97 57 81 23 
B.W. er født i gården, datter af Kristen og Maren Hinnerup 
(LÅN: afleveret 30.8.2007) 
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42. 
Fjordvej 43 
Uden datering og signatur. Oliemaling på pap.  64x44 cm 
Maleren er Jens Brandt, kaldet ”Skymaleren”, fordi der altid var 3 skyer på hans billeder. 
Det fortælles, at der en dag kom en mand med billedet, der kostede 15 kr. 
Gården set fra øst o.1935, med gårdmølle på ladens vestgavl.  
Bag det nye stuehus fra o.1908 ses det gamle stuehus, hvor der senest var bilgarage. 
Vejen i forgrunden fra venstre kom fra Fjordvej, til højre om gården til Gåsemosen. 
 
Se også teksten ve nr. 12A 
 

Jens Hinnerup, Grønning Kirkevej 3   97 58 42 72  
J.H. er født i gården, søn af Niels Peter og DortheaHinnerup  
(LÅN: afleveret 30.8.2007) 
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45. 
Fjordvej 67 
Signatur: ”A. Gregersen”. Tuschtegning på papir.  44x31 cm. 
Ejendommen på matr. 25 af Grættrup før branden i 1934, set fra sydøst. 
Avlsbygningen og den vestlige del af stuehuset brændte og blev genopbygget, men restgen af det 
gamle stuehus blve bevaret endnu i nogle år, inden et nyt stuehus blev opført. 
 
Poul Christensen fik skøde 1854 på den lille ejendom, som Søren Jensen Smed overtog i 1866. 
Han mageskiftede 1872 med Ivar Andersen Dybdahl, der i 1877 solgte til Niels Christian 
Knudsen. 1906 købte Niels Kristian Lunde ejendommen, som han i 1955 overdrog til sønnen, 
Evald Lunde, der i 1970 solgte til Tinne og Kristen Jepsen. 
1996 til Hans Dahlgård til sammenlægning med Rusengvej 13. Huset er nu frasolgt uden jord.. 
 

Jens Hinnerup, Grønning Kirkevej 3   97 58 42 72  
 (LÅN: afleveret 12.9.2007) 
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46. 
Lille Brokholm / Svanegården,  Vejsmarkvej 19 
Uden datering og signatur. Oliemaling på pap.  64x44 cm 
Maleren er Jens Brandt, kaldet ”Skymaleren”, fordi der altid var 3 skyer på hans billeder. 
 
Gården set fra sydøst, med gårdmølle midt på laden. Der er endnu stråtag på dele af lade og 
staldbygning. I forgrunden Vejsmarksvej fra Grættrup (th.) mod St.Brokholm (tv.). 
 
Lille Brokholm kaldes Svanegården efter familien, der ejede gården 1819-1908. 
Iver Jensen Svane var 1800-1836 degn og skoleholder (efter faderen Jens Pedersen Svane) i 
Thorum degnebolig (i M.Thorum). ”En duelig mand såvel i skolen som i kirken”. 
I 1819 fik han skøde (læst 10.11.1820) på Lille Brokholm af Peder Waldemarsen.  
Såvel Iver Svane som hans første hustru, Ane Kirstine Sørensdatter Salling, var af præsteslægt, 
og familien blev ret velhavende. Iver Svane blev 1828 dannebrogsmand. Død 1846. 
Sønnen Jens Peter Svane (f. 1817) overtog gården i Brokholm, var sognefoged og 
dannebrogsmand. Han døde 1897. 
Ved skøde 11.1.1908 overtog Rasmus Thorsen Ll.Brokholm. Han var søstersøn til Svanes 
hustru. Parret havde ikke selv børn, og han var deres plejesøn, født 1860. 
Rasmus Thorsen var gift med Bodil (1860-1934). Han døde i 1940. 
Sønnen Peter Svane Thorsen overtog gården inden faderens død. Selv døde han i 1943. Enken 
Else Thorsen afstod Svanegården i 1963 til Rasmus Svane Thorsen, gift med Anne Marie. 
2000 overdrog de halvdelen af gården til sønnen, Peter Svane Thorsen. 
 
Rasmus og Anne Marie Thorsen, Vejsmarkvej 19  97 59 70 37 
 (LÅN: afleveret 12.9.2007) 
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54. 
Jungetgård,  Jungetgårdvej 26 
Signatur: ”S. Lauritzen  1935”. Oliemaling på lærred.  92x75 cm cm. 
Herregården set fra vest, voldgrav mod vest og øst. I baggrunden fjorden mod  Himmerland. 
Billedet er malet 1935 af S. Lauritzen, der var tandlæge i Skive og givet som gave til N.P. 
Nielsen, der var kasserer i Skive Sygekasse.  
På billedet ses to kamgavle mod vest, hvoraf den vestlige bygning er nedrevet o.1920. 
(Se også nr. 18.) 
 
Jungetgård er opført 1550 af Herman Skeel på et firkantet voldsted, der endnu er delvis omgivet 
af grave. Det oprindelige anlæg bestod af to fløje mod syd og øst og en spærremur mod vest. Op 
ad spærremuren blev i 1700-tallet opført endnu en bygning, som blev nedrevet o.1920. 
Elis Bay købte Jungetgård i 1907 af A.Olesen. 
Det samlede areal udgjorde 486½ tdl, deraf ager 360, eng 491, overdrev 14, skov 60 samt have 
og gårdsplads 3 tdr. land. 
Besætningen bestod af 100 køer, 60 stk. ungkvæg og kalve samt 15 heste. 
Det normale folkehold på herregården var 1 forvalter, 1 fodermester, 3 røgtere, 1 staldkarl og 7 
karle. 
Efter en voldsom udstykning købte Jens Peder Pedersen i 1910 parcel nr. 1a med 
hovedbygningerne. 1947 overtaget af sønnen, Rasmus Pedersen. Den nuværende ejer, Knud L. 
Pedersen (f. 1941) overtog gården i 1970 efter faderen. 1995 købtes Floutrupvej 43 til samdrift. 

 
B 8829 
Billedet er givet som gave til N.P.Nielsen, afleveret til arkivet 31.10.2007  via Røde Kors i Skive 
af hans barnebarn, Leif Nielsen Kramer, i hvis barndomshjem, Christiansgade 10 i Skive, det 
har hængt.  
Afleveret til arkivet 20.10.1997 af Karen Nielsen, Floutrupvej 17 i Selde.  J. nr. 1997/51 
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THISE 
 

 
20. 
Øster Hegnet, Hvalpsundvej 6-8 
Signatur: ”J.C. Jørgensen 1910” Oliemaling på pap. 62x44 cm 
Begge gårde med gårdmøller. I baggrunden fjorden mod Himmerland. 
 
Gården matr. 2a ejedes fra 1872 af (?), der er født på gården, gift med Louise Mortensen fra 
Thise. 
Arealet var 82 tdr. land, deraf ager 63, eng, strandbred og lyngbakker 12, nåletræsplantage 3, 
mose 3 have og gårdsplads 1. 
Der holdtes 10 køer, 30 stk ungkvæg og kalve og 1 tyr, 4 heste, 3 plage og føl samt 10 får og 
fedesvin. 
 
B 7775 
Aflevert til arkivet 18.3.1983 fra Niels Kr. Dalsgaard Nielsen, Munkevej 8 i Breum.  J.nr. 
1983/65 
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21. 
Korshøjgård, Fjordvej 7 
Signatur: ”M. Madsen (?) 1917”.  Oliemaling på pap. 63x42 cm 
Kørshøjgård har matr. 3 i Nr.Thise. Korshøj ligger ca. 500 meter mod sydøst på gårdens mark. 
 
Stuehuset er opført 1850. Der er bygget nye stalde i 1977 og 1979, resten af bygningerne er 
genopført efter brand i 1985. 
Korshøjgård ejedes i 1920-30-erne af Anders P.A Andersen. 
Nyværende ejer, Bent Kristensen, overtog gården i 1960 efter faderen Kristian Kristensen 
 
Annelise og Bent Kristensen 
Fjordvej 7, Thise     97 57 80 94 
(LÅN - aflevert 15.8.2007) 
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22. 
Nørre Thisegård, Fjordvej 13 
Signatur: ”M.M.  1917”  (M. Madsen?). Oliemaling på pap. 63x44 cm 
Med gårdmølle på ladens gavl. 
 
Gården ejedes o.1910 af Kresten Finderup. 
Jens Peter Jensen (f. 1939) overtog gården i 1967 efter faderen, Mikkel Jensen. Stuehus, stald og 
lade er opført 1912. Nye avlsbygninger er tilføjet 1971, 1974 og 1977. er o 
 
B 7392 
Aflevet 22.1.2003 fra Kræmmergården i Breum v/ Preben Olsson.  J. nr. 2003/4 
Billedet har tilhørt Valborg Gammel, S.Thisevej 2, der var gift med Laurids P. Gammel. Hun er 
født på Nr.Thisegård (?) 1910. 
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23. 
Fjordvej 24, Nr.Thise 
o.1910. Signatur:  ”K.N.Nielsen”.  Oliemaling på lærred.  62x40 cm 
Ægtepar med hestevogn foran den lille ejendom. 
 
Husmand Karl Laustsen og hustru Ane Kirstine havde ejendommeno.1920, der senere er 
nedrevet. Huset lå bag nuværende beboelseshus, Fjordvej 24, mod Trilom. 
Parret flyttede senere til Sundsørevej 13. De havde to døtre. 
Karl Laustsen kørte i mange år fra o.1886 mælk til mejeriet i Thise. Han døde o.1956. 
Ane Kirstine var tidligere gift med købmand (detaillist) Kristen Graversen Kristensen i Thise. 
Ejendommen var beboet til o.1980, men er nu størkt forfaldent. 
 
B 3031 
Afleveret til arkivet 15.9.1998 af Else Klit Kristensen, Sundsørevej 1.  J.nr. 1998/52 
(fra Leo Sund, Kongelysvej 19B) 
 



 46 

 
24. 
Thise Vestergård, Sønder Thise vej 8  (”Sognefogedens gård”) 
Signatur: ”J. L.  1902”  Oliemaling på pap (original montering i ramme). 62x43 cm 
Med gårdmølle (vindrose) på ladens gavl. Flagstang med Dannebrog i haven. 
 
Gården var tidligere fæstegård under Jungetgård, købt til selveje af Hans Jensen, der i 40 år 
havde været lærer i Thise. Gården gik i arv til sønnen, Jens Chr. Jensen, derefter til dennes søn, 
Morten Børsting Jensen i 1905. Han er født på ejendommen 1878, blev gift med Karen Andersen 
fra Nr.Thise, og var sognefoged. 
Arealet var 70 tdr. land, deraf ager 61½, eng 4 og mose 4. Der holdtes 6 køer, 31 stk ungkvæg og 
kalve og 1 tyr, 4 heste, 6 får og fedesvin 
 
Karin og Bent Grønbæk,  S. Thisevej 8   97 57 81 67 
(LÅN – afhentet 14.8.2007) 

 



 47 

 
25. 
Dalsgård,  Sundsørevej 65 
Uden datering og signatur. Oliemaling på pap. 64x44 cm 
Maleren er Jens Brandt, kaldet ”Skymaleren”, fordi der altid var 3 skyer på hans billeder. 
 
Gården, der tidligere lå nabo til Bjerregård, mod Eskjær, brændte i 1950.  
Genopbygget, men flyttet til Sundsørevej 65 
Børge Møller Nielsen (f. 1940) er gift med Esther Sørensen. De overtog gården I 1971 fra 
hendes far, Harald Sørensen. Gården har været i familiens eje siden 1875. 

 
Esther Møller Nielsen, Sundsørevej 65   97 57 80 48 
(LÅN, afhentet 14.8.2007) 
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26. 
Thise Bundgård,  Sundsørevej 68 
Signatur: ”J. L.  1901-2”  Oliemaling på pap.  62x43 cm 
Med gårdmølle på ladens gavl. Til højre anes fjorden. 
 
Ejet af Frantz (?) Mortensen, senere Morten Peter Chr. Mortensen, Holger Mortensen. 
Søren og Signe Toft overtog gården i 1950 fra Evald Olsen (fra Børstinggård). Signe var et 
barnebarn af Laust og Dorthe Pedersen. 
Sidst i 1950-erne Jørgen Olesen. 
1971 Valborg og Erik Lund. 2006 Søren Lund. 
 
(LÅN, afhentet 14.8.2007) 
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27. 
Hedegård   (syd),  Fjordvej 3,  
Signatur:  ”J.L  1901”.  Oliemaling på pap. 60x41 cm 
Set fra nordøst – med gårdmølle og vindflag på laden. Stuehuset var ikke gult som på billedet, 
men af mørkerøde mursten. Taget var af skiffer. 
Bag træerne til højre i billedet lå den gamle gård, der i 1892 var blevet flyttet lidt mod syd på 
samme matrikelnummer til den nuværende placering. 
 
Gården var den mindste og sydligste af de to ”Hedegaarde” i Thise sogn. Den anden Hedegård lå 
et ganske lille stykke mod nord. Gårdene ligger nordvest for Thise kirke.  
Den lille hvide firkant på gavlen mellem de to loftvinduer, er en tavle, hvorpå der stod årstallet 
og ejernes initialer:   ”L.P.S.” (Laust Pedersen) og ”D.M.D? (Dorthe Marie Sørensen. 
De nuværende ejere, Ninna og Leon Nielsen, overtog gården i 1983 efter Søren Toft.  
Avlsbygningen med port, forrest i billedet , med hestestald og maskinhus (tidligere fåresti) blev 
nedrevet sidst i 1980-erne. I den ene ende af stuehuset var der under køkkenet en kælder, der 
blev opfyldt ved samme lejlighed. 
 
Ninna og Leon Nilsen, Fjordvej 3, Thise   97 57 82 75 
(LÅN, afhentet 14.8.2007) 
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38. 
Thise Kirkevej 19 
Usigneret og udateret (muligvis  J.C.Jørgensen – se nr. 20.) oliemaleri på pap.  62x44 cm 
Med gårdmølle på ladegavl, o.1910.  
 
Jens Pedersen Brokholm (1823-1915) fik 1855 skøde på matr 10b i Nr.Thise af  hartkorn 1 td 3 
skp 1 fdk 1 alb  samt matr. 53 af Torp. I alt 12 tdr. landagerjord og 6 tdr. land hede. Købsprisen 
var 1200 kr. På Thise Kirkevej 19 opførte han først stuehus og stald, dernæst laden. Murene var 
mest af kampesten, som han hentede i fjorden, når vandstanden var lav. Jens Brokholm var 
desuden tømrer og karetmager. 
Han er gift 1853 i Junget med MarenKirstine Erhartsdatter fra Thise. Parret fik 7 børn 1853-64. 
Den lille gård blev i 1902 overtaget af den yngste søn, Jeppe Christian Jensen Brokholm, der er 
gift 1891 i Thise med Karen Kristensen fra thise. 
Han var som faderen håndværker: Karetmager, tømrer og møllebygger, og formodentlig har han 
bygget gårdmøllen, der ses på ladens gavl. 
Formodentlig efter en brand o.1908 gældsatte Jeppe Brokholm sig hos tømrer- og jernhandlere 
m.fl. samt købmænd. Efter fogedudlægsskøde 16.6.1916 overtog teglværket Gyldendal A/S 
ejendommen, som de samme dag videresolgte til Frederik Madsen (”Bananen”). 
Familien flyttede fra Thise, og efter korte ophold flere steder endte de i slutningen af 1920-erne i 
Hesselskov ved Frederiksdal, Kragelund sogn. 
 
B 8812 
Arkivet har digitalkopi af maleriet, der tilhører Jeppe Brokholms sønnensøn, Poul Brokholm (nu 
Kjellerup). 
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GRINDERSLEV 

 

 
28. 
Vejsmarkvej 8 
Usigneret og udateret (muligvis  J.C.Jørgensen – se nr. 20.) oliemaleri på pap.  62x44 cm 
Med gårdmølle på ladegavl, o.1910.  
 
Nyt stuehus opførtes I 1920. Lade og stalde fra 1888. Stalden er senere ombygget I 1930. 
Gården, matr. 1a i Vejsmark, tilhørte Simon Korsgaard, der 1917 solgte den til Marinus 
Andersen. 
Harald Riis købte gården af M. Andersen. 
Gården drives nu sammen med gården Brøjs, Vejsmarkvej 7. 
 
B 7774 
Afleveret til arkivet 23.8.1982 af Niels Riis (søn af Harald Riis), Nordgådsvej i Skive.   
J.nr. 1982/36 
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29. 
Grinderslev Vestergård,  Rærupvej 11 
Uden datering og signatur. Oliemaling på pap.  64x44 cm 
Maleren er Jens Brandt, kaldet ”Skymaleren”, fordi der altid var 3 skyer på hans billeder. 
Gården set fra sydøst, med gårdmølle på laden,  o.1935 
 
Stuehus, stalde og lade er opført 1906 
Mads Peter Stisen købte gården i 1928, samme år som han blev gift med Agnes. 
Mads Peter Stisen var i magne år sognerådsformand i Grinderslev-Grønning Kommune. Han 
døde  i 1969. 
Gården blev solgt i 1961 til sønnen Søren Stisen (f. 1930), gift med Jytte.  
1961 købte Iver Poulsen fra Rybjerg gården, og lod alle avlsbygninger nedrive.  
som 2007 solgtes til Vihøjgård. Tilbage står kun det pænt istandsatte stuehus. 
 
Marianne Ladefoged, Annemonevej 9, Breum   97 57 61 78 
(LÅN:  afleveret 21.8.2007) 
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30. 
Vester Breumvej 14 
Uden datering og signatur. Oliemaling på pap.  64x44 cm 
Maleren er Jens Brandt, kaldet ”Skymaleren”, fordi der altid var 3 skyer på hans billeder. 
Ejendommen er et husmandsbrug, malet o.1924/25. 
 
Nuværende ejer er Harald Knudsen. 
Maleren kom på cykel. Daværende ejer (Harald Knudsens far), vidste ikke, at han havde malet 
ejendommen og ville først ikke købe billedet; men gjorde det alligevel. 
Dannebrog tilføjet på flagstang i haven. 

 
Harald Knudsen, Vester Breumvej 14   97 57 60 94 
(LÅN: afleveret 18.8.2007) 
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31.  
Rusted mølle, Fur Landevej 63  
Billedet er en akvarel, malet i 1949. Signeret: ”Em (?)  Th 49”.  47x33 cm 
Matr. 9 i Rærup, set fra nordøst. Den venstre dør var ind til mølleværket i sydsiden af huset. 
Bemærk slibestenen forand døren, der er der endnu (2007). 
 
Rusted vandmølle kendes tidligst fra begyndelsen af 1500-tallet. Den ældste mølle lå 
sandsynligvis længere mod øst, ved møllebækkens udløb i Brokholm sø. 
Efter reformationen overtog kronen møllen sammen med Grinderslevkloster og klostergodset. 
1581 blev hovedgården med bøndergods og mølle solgt til Christoffer Lærche. 
1815 skøde til Jens Madsen fra Niels Jensen. I 1818 takseres møllen efter en brand, hvor stue- og 
møllehus samt mølleværket brændte. 
Søren Sørensen, der er født på ejendommen,overtog Rusted mølle i 1887. Han var gift med Ane 
Jensen, der var blandt de første kvindelige sognerådsmedlemmer, 1907-17 i Grinderslev-
Grønning sogneråd. I 1890 ejedes ”Rusted Vand- og Vindmølle” af S.Sørensen.  
Omkring 1900 var her endnu maling og mølledam 
Areal 70 tdr. land jord. Dels i Grinderslev- og dels i Rybjerg sogn. Heraf ager 58, eng, siv og 
mose 6, gårdsplads med mølledam og plantage 6. 
”Kaffemøllen” på Jenle var oprindelig en vejrmølle til Rusted mølle, som Jeppe Åkjær købte i 
1921, opsat 1922 i Jenles have. 
 
B 3551 
Afleveret 1989 til arkivet fra Niels Kr. Pedersens dødsbo, Syrenvej i Breum.  J.nr. 1989/24 
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43. 
Vester Breumvej 12 
Uden datering og signatur. Oliemaling på pap.  64x44 cm 
Maleren er Jens Brandt, kaldet ”Skymaleren”, fordi der altid var 3 skyer på hans billeder. 
Ejendommen, der ses fra sydvest, er et husmandsbrug , malet o.1938. 
Til venstre ses – meget fortegnet – Grinderslev kirke.  
I forgrunden vejen fra Jebjerg Nørremark, der i virkeligheden fortsatte ligeud til træerne, hvor 
gården, V.Breumvej 3 ligger. 
 
Ejendommen er udstykket af Breum mølle. 
Svend Dahlgaard og Kirstine (Stinne) købte ejendommen af Salling Bank efter tvangsauktion 
el.l. efter Carlo Hansen, der var emigreret til Sydamerika. 
Omkring 1937 blev tilføjet den sydlige del af den forreste avlsbygning, hvor der var hestestald 
og hønsehus. I den store bygning var lade i vestenden og kostald i østenden. 
Svend Dahlgaard solgte i 1947 til Thomas Thomsen. Jorden er solgt fra. 
Den nuværende ejer er N.Andersen. 
 
Jens Dahlgaard, Fasanvej 10, Breum   97 57 62 46 
(LÅN:  afleveret 5.9.2007) 
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49. 
Overgård,  Rybjergvej 75 
Uden datering og signatur. Oliemaling på pap.  64x44 cm 
Maleren er Jens Brandt, kaldet ”Skymaleren”, fordi der altid var 3 skyer på hans billeder. 
I forgrunden stuehuset fra SSV og vejen til gårdspladsen 
 
”Bligårdsminde” lå tidligere inde i Rærup by, men blev nedbrudt i 1862-63 og udflyttet på sin 
mark. Efter udflytningen blev navnet ændret til ”Overgaard”. Fra den tid stammer alle 
bygninger, der alle er af grundmur. Stuehuset brændte i 1927, og blev genopbygget med 
tagplader.  
Bertel Nielsen fik skøde gå gården i 1855 (matr. 4 og 15. I 1865 også skøder på matr. 11a, 22f, 
4b og 22g.) Skifteattest er læst  6.7.1894 som adkomst for Bertil Nielsens arvinger. Skøde 
6.7.1894 fra arvingerne til Christen Jensen Bligaard. 
Skifteattest læst 23.7.1926 som adkomst for enken, Else Marie Bligaard f. Jensen, og samme år 
3.9. skøde til Peter Bligaard.  
I 1963 overtog Anna og Kristen Bligaard gården, som i 1994 solgtes til nuværende ejer, Tanja og 
Kjeld Kristensen. 
 
Anne V. Bligaard, Valmuej 10, Breum   97 57 60 21 
Enke efter Kristen Bligaard 
(LÅN:  afleveret 10.10.2007 /VK) 
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52. 
Breumfod,  Fur Landevej 76 
Signatur:  ”J.L  1901”.  Oliemaling på pap. 66x44 cm 
Set fra sydvest, med storkerede på landens østgavl. I forgrunden adgangsvejen fra Fur Landevej.  
Avlsbygningerne er opført af kampesten, husene med stråtag. 
Senere blev opsat gårdmølle midt på laden. Der kunne køres gennem vognporten direkte over 
gårdspladsen og gennem en port mod øst til møddingspladsen. 
I 2002 blev avlsbygningerne nord for vognporten nedrevet. 
Stuehuset er bygget i 1893 for 6000 kr. af Kresten Dahlgård. Malerarbejdet kostede 100 kr incl. 
Materialer. I forgangen er malingen stadig intakt (2007) ! 
På billedet tælles 10 vinduer på stuehusets sydside. Der var- og er 12 vinduer. 
I haven til højre en høj flagstang med Dannebrog. Flagstangen står 2007 samme sted. 
 
Henrik Henriksen overtog efter 3 år som forpagter skøde på Breumfod i 1991 efter faderen, 
Johannes Henriksen. 
 
Henrik Henriksen, Fur Landevej 76 (nuværende ejer)  97 57 60 42 
(LÅN:  afleveret i arkivet 1.11.2007) 
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GRØNNING 
 

 
32. 
Moesgård, Grønning Kirkevej 11 
Signatur: ”J. Brandt  1917”.  Oliemaling på  pap. 62x44 cm 
Den nye gård med gårdmølle på ladens gavl er malet kort tid efter udflytningen i 1915 
Billedet var benyttet som bagpap for pennetegning af samme gård v/ Karl Knudsen 1939 (se 
nr.33) 
 
Moesgaard hørte som fæstegård under Nørgaard. 
Gården, matr. 8a, (4b og 16b) lå tidligere nord i rækken af gårde i Øster Grønning på en lav, 
fugtig plads, i nuværende haven, lige nord for gården ”Bjørnsholm”, Ø. Grønningvej 28. (Se 
denne). 
 
Omkring 1800 overtog Christen Christensen gården til selveje.  
1832 købte sønnen, Jakob Christensen den, og i 1857 blev gården overdraget til dennes søn, 
Chresten Jakobsen, hvis enke, Dorthea Maria Sofie Bilgrav, i 1907 afstod den til nevøen, Jakob 
Jakobsen (1869-1952). Han var gift med Katrine Møller fra Vium Mølle. 
Jakob Jakobsen havde i 1906 købt matr. 4b i Ø. Grønning, som han beholdt efter overtagelsen af 
faderens fødehjem. 
I 1915 blev gårdes bygninger flyttet op på marken mod nordvest til den nuværende placering. 
1943 fulgte datteren og svigersønnen, Johannes Jakobsen (1913-88) og Vagn Vestergaard (1914-
75 – han kom fra Vestergaard i Ørum). 
Nuværende ejere, Signe og Jakob Vestergaard (f. 1941), overtog gården i 1971. 
 
Jakob K. Vestergaard, Grønning Kirkevej 11   97 58 40 18 
(LÅN: afleveret 20.8.2007) 
 



 59 

 
33. 
Moesgård, Grønning Kirkevej 11 
Signatur: ”Karl Knudsen 1939”.  Pennetegning på papir.  62x43 cm 
Billedet er malet af kunsttegneren Karl Knudsen i Lyby, på bestilling af søstrene Johanne, Marie 
og Frederikke Møller Jakobsen til forældrenes sølvbryllup i oktober 1925. Det bemærkes dog, at 
billedet er dateret 1939. 
 
Moesgaard hørte som fæstegård under Nørgaard. 
Gården, matr. 8a, (4b og 16b) lå tidligere nord i rækken af gårde i Øster Grønning på en lav, 
fugtig plads, i nuværende haven, lige nord for gården ”Bjørnsholm”, Ø. Grønningvej 28. (Se 
denne). 
 
Omkring 1800 overtog Christen Christensen gården til selveje.  
1832 købte sønnen, Jakob Christensen den, og i 1857 blev gården overdraget til dennes søn, 
Chresten Jakobsen, hvis enke, Dorthea Maria Sofie Bilgrav, i 1907 afstod den til nevøen, Jakob 
Jakobsen (1869-1952). Han var gift med Katrine Møller fra Vium Mølle. 
Jakob Jakobsen havde i 1906 købt matr. 4b i Ø. Grønning, som han beholdt efter overtagelsen af 
faderens fødehjem. 
I 1915 blev gårdes bygninger flyttet op på marken mod nordvest til den nuværende placering. 
1943 fulgte datteren og svigersønnen, Johannes Jakobsen (1913-88) og Vagn Vestergaard (1914-
75 – han kom fra Vestergaard i Ørum). 
Nuværende ejere, Signe og Jakob Vestergaard, overtog gården i 1971.) 
 
Jakob K. Vestergaard, Grønning Kirkevej 11   97 58 40 18 
(LÅN: afleveret 20.8.2007) 
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34. 
Bjørnsholm,  Øster Grønningvej 28 
Signatur: ”J. Brandt  1917”.  Oliemaling på  pap. 62x44 cm 
Billedet er fra 1917, efter at det fritliggende svinehus blev bygget. 
Tidligere lå nabogården Vestergaard omme i haven lige nord for Bjørnsholm. Den blev i 1915 
flyttet ud på gårdens mark. (Se Moesgaard, grønning Kirkevej 11). 
 
Stuehuset er bygget 1838 af nuværende ejers tipoldefar. Laden var opført i 1870 og hestestalden 
med port i 1859. Begge disse huse blev væltet i 1996 – og genopført med port ind til gården. 
Jens Kristensen, der overtog gården I 1898, er født på ejendommen 1868, gift med Kirsten Marie 
Nielsen Thordahl. Gården havde 84 tdr. land, deraf ager 60, strandeng 4, beplantede bakker 2, 
græsningsjord 17 samt have og gårdsplads 1. Der holdtes 10 køer, 30 stk. ungkvæg og kalve og 
en tyr, 4 heste, 1 plag, 8 får samt fedesvin. 
1915 tillagdes ca. 8 tdr. land efter jordkøb fra en nabogård (Moesgård – se nr. 32.) 
I 1917 ejedes gården af nuværende ejers bedstefar, Jens Christensen, hvis søn overtog. Fra ham 
fik nuværende ejer, Jens Christensen, Bjørnsholm i 1988. 
Gården drives nu med 90 malkekøer + opdræt. Til gården hører 122 ha samt tilforpagtet ca. 18 
ha. 
Der er nu løsdriftsstald i ladebygningen, med plads til halm og garage i porthuset. 
 
Jens Christensen, Øster Grønningvej  28   97 58 40 23 
(LÅN: afleveret 20.8.2007) 
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35. 
Kisumminde, Øster Grønningvej 18 
Signatur: ”J. Brandt 1917”.  Oliemaling på pap. 62x42 cm 
Gården, der ligger nordøst i krydset i Ø. Grønning, ses på billedet fra nordøst. Af bygningerne er 
nu kun laden tilbage, hvor kampestensmuren kan ses i vestenden. 
Gårdmøllen stod på gårdspladsen 
 
Ejeren var, da gården blev malet i 1917, Jens Nielsen (Kisum). 
Gården er endnu i familiens eje, nu kaldet ”Kisumsminde”. 
Nuværende ejer er Bent Nielsen 
 
Bent N. Nielsen, Øster Grønningvej 18   97 58 40 02 
(LÅN: afleveret 20.8.2007) 
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47. 
Grønninggård,  Slugten 59 
Signatur: ”M.S.” (= M.C.Sørensen). Tuschtegning på pap.  67x43 cm 
Stuehuset og gården set fra nordøst, med gårdmølle på laden. Telefonledning til mast (telefon 
Grønning nr. 1.). 
I forgrunden vejen (”Slugten”) fra V. Grønning til ”Lyby” strand. 
 
Grønninggård er en gammel slægtsgård, der stadig ligger på sin meget gamle plads i Vester 
Grønning (matr. 9a.). Sidste ejer af gården var Gustav Jakobsen, der også var vognmand. 
Omkring 1970 frasolgte han jorden til naboejendommen, Storgård, Slugten 57. (Se nr. 48.). 
Efter Gustav Jakobsens død i 1989 er bygningerne solgt til Minna Laursen. 
 
Anna Skov, Åkjærsvej 35, V. Grønning   97 58 40 01 
(LÅN: afleveret 3.10.2007 v/ JV) 
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48. 
Storgård,  Slugten 57 
Signatur: ”M.C. Sørensen”.  Tuschtegning på pap.  57x39 cm 
Gården set fra (syd)vest, til venstre stuehusets gavl (fra vest). Til højre laden (vestgavl) og 
forrest en staldbygning. Et par telefonpæle langs vejen fra vest (vejen fra gården til Åkjærsvej). 
 
Gården ejedes af Kristian Sørensen til 1971. Næste ejer er Birte og Johan Frandsen, der endnu 
(2007) ejer gården. 
Til gården er købt den omliggende jord, fra Grønninggård (matr. 9.) og fra et par andre 
ejendomme (matr. 4b, 4c og 15a (langs Grønningvej), samt 3a og 13b (Åkjærsvej). 
 
Birte M. og Johan H. Frandsen,  Slugten 57   97 58 40 78 
(LÅN: afleveret 3.10.2007 v/ JV) 
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JEBJERG 
 

 
36. 
Gråsten, Gråstenvej 6 
Uden datering og signatur. Oliemaling på pap. 
Maleren er Jens Brandt, kaldet ”Skymaleren”, fordi der altid var 3 skyer på hans billeder. 
Gården set fra nordvest o.1935. I haven dannebrog på flagstangen, og midt på laden en vejrhane. 
 
Gråsten ligger i Tustrup i Jebjerg sogn, lige i sogneskellet mod øst til Grinderslev og Grønning 
sogne. Gråstenvej i forgrunden går til venstre mod syd til Åkjærsvej. Til højre efter broen over 
grøften og et par skarpe sving videre mod vest til Jebjerg. 
Arne Jeppesen havde Gråsten fra 1928 til 36, hvor han købte en større gård i Krejbjerg. 
Udhusene brændte 1933/34, og 1936 solgte han til Claus Clausen, - så vi kan konstatere at 
billedet er fra 1935. 
Midt i 1980-erne solgte han til Salling Planteskole v/ Svend Laursen. En tid boede sønnen, Asger 
Laursen, i gården, der p.t. (2007) er til salg – uden jorden. 
 
Svend Jeppesen, Posthusvej 8, Balling   97 56 48 00 
(LÅN: afhentet 16.8.2007) 
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37. 
Engbjerggård. Østergade i Jebjerg 
Maleriet er usigneret, oliemaling på pap. 65x45 cm 
Maleren er Jens Brandt, kaldet ”Skymaleren”, fordi der altid var 3 skyer på hans billeder. 
Billedet er fra o.1935. 
 
Søren Østergaard arvede Engbjerggård som 20-årig efter en bedstefar, der døde 17.4.1886, efter 
hvem han var opkaldt. Gift med Marie. 
Gården havde da 80 tdr. land og havde 10 heste. Der var som regel to karle og en tjenestedreng.  
På ladens ene gavl ses gårdmøllen, på modsatte gavl storkereden, som Søren Østergaard var 
meget stolt af. 
 
Elisabeth Gross, Sundsørevej 71, Thise   98 87 70 01 
 (LÅN - 2 billeder afleveret 13.8.2007  
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39. 
Forpagterboligen til præstegården i Jebjerg 
Billedet er malet 1966 af Signe Nørlem i Skive, signeret ”S.N. 66”. Oliemaling på lærred.  41x30 
cm 
 
B 4273 
Afleveret til arkivet 30.4.1982 fra Signe Nørlem, Havnevej 19, Skive.  J.nr. 1998/20 
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LYBY SOGN 
 

 
40. 
Fur Landevej 60 
Signatur:   ”L.P.N   1936” .  Oliemaling på pap. 70x42 cm 
Signaturen er usikker. Ifølge ejeren skal maleren være Charles Selmer.  
Han kom cyklende, og havde i flere dage ophold i gården. 
Brønd med pumpe og gårdmølle  på gårdspladsen. Til højre hønsegård. Dannebrog på 
flagstangen. 
Brandstigen hænger på ladens væg. 
 
Kresten og Ane Madsen (f. Halborg) blev gift i 1927. De fik 8-9 ha af hendes fars gård, 
Strandgård (Fuvej 64) i Ø.Lyby, hvor de byggede gården o.1927. Kresten Madsen på plejehjem 
o.1986, og gården blev solgt til nuværende ejer, Knud Erik Stengaard. 
 
Marinus Halborg Madsen, Ålbækvej 54, Lihme   97 56 01 56 
(LÅN -  afhentet 31.8.2007  
 
50. 
Krogsgård,  Intrupvej 17 i  V.Lyby 
Signatur:   ”J.B. 1917” .  Oliemaling på pap.  
Maleren er Jens Brandt. 
Gården set fra sydøst med gårdmølle på ladens østgavl og – en meget høj! – falgstang med 
Dannebrog i haven. Stuehuset er fra 1890-erne. 
Navnet ”Krogsgård” (”Krovsgård”)  kommer formodentlig af, at gården ligger i en ”vejkrog”.  

 
Krogsgård eller ”Krovsgaard” fik ved matr. 1844 nr. 11 i V.Lyby.  
Ved 1888 matr. nr 3 og 6, af hartkorn 1-7-3-2. Den første ejedes af Viborg domkirke, den anden 
var ryttergods. 
1688 hed fæsterne Chr. Nielsen og Thomas Jensen. Markbogen fra 1682 fortæller om nr. 3, at 
den har 10 agre fordelt på 16 steder i byens 21 fald. Der avledes 31-32 læs mosehø, men intet 
godt hø. Markernes arealer er 3-2-2-1-2 tdr. land. 
Om nr. 6 hedder det: 33 agre på 31 steder i byens 21 fald. Arealet er 10-0-3-1-2 tdr. land 
1725 skøder Viborg domkirke nr. 3 til Laurits Eriksen på Nørgaard. 
1724 hed fæsteren i nr. 3 Søren Gudiksen 
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Jens Christensen Riis.havde gården (matr 11a m.fl.) fra 1883 til 1921. Han er født 1859 i Skove, 
gift 1. gang o.1884 med Zidsel Marie Andersdatter (1863-1917, en søster til Esper Andersen, 
Jebjerg mejeri). Jens Riis døde i 1931 
Den næste ejer, Jens Dahlgård, solgte Krogsgård efter en kort periode (1921-23) til svogren, 
Niels Kærgaard, gift 1923 med Ida.  Marie Dahlgård (fra Dahlgård i Lyby). 
 
B 8825 
Arkivet har digitalkopi af maleriet, der tilhører Else Bojsen, Godthåbsvej 65 i Skive. 
Else Bojsen er datter af den tidligere ejer, Jens Christensen Riis 97 52 91 70 
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UKENDT STED 

 

 
44. 
Lille stråtækt hus under skov/lyngbakker. 
Signatur:   ”Charles Selmer 1933” .  Oliemaling på lærred. 65x48 cm 
Maleren skal være Charles Selmer.  
I forgrunden grusvej og telefonpæle 
Billedet er næppe fra Salling. Charles Selmer opholdt sig en tid i Ydby i Thy.  
 
Afleveret fra genbrugspladsen i Kåstrup 5.9.2007  
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Sundsøre 

Lokalhistoriske 
Arkiv 
 

Thorum den 1.8.2007 
 
 

PRESSEMEDDELELSE: 
 
Sundsøre Lokalhistoriske Arkiv vil meget gerne i kontakt med folk, der har et gårdmaleri, de vil 
udlåne til efterårsudstilling i kulturhuset, ”Thorum Gl. Købmandsgård”. 
De klassiske gårdmalerier er malet af omrejsende, professionelle billedmagere fra slutningen af 
1800-tallet til op i 1930-erne; men også senere malerier har interesse. 
I arkivet har vi allerede10-15 sådanne malerier, men vil meget gerne låne flere fra Nord- og 
Østsalling. 
Malerierne afhentes gerne efter aftale, eller kan afleveres i arkivet på Sølvvej 38 i Thorum  
mandag-onsdag den 13-15.8.  kl. 10.00-16.00. 
Henvendelse kan ske til tlf.:  97595161 eller 99156485. 
Ophængning i kulturhuset onsdag den 15. august fra o. kl. 15.00 
Udstillingen vil kunne ses til 7.11.2007 
 
 
/ Knud Erik Jakobsen 
 
 
 
 

 

Sundsøre 
Lokalhistoriske Arkiv 
 

Gårdmalerier efterlyses 
Arkivet vil gerne låne 
gårdmalerier fra Nord- og Østsalling til en    
 

udstilling i kulturhuset 
Thorum Gl. Købmandsgård 
august-oktober 2007 
Henvendelse: tlf. 97595161 / 99156485 
Billeder ophænges onsdag d. 15. august 
 

 


