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Jørgen Olufsens gård 
består dels af et stenhus 

med gavlen til gaden og en 
bindingsværksfløj, der ofte 

kaldes Hamborggården

9. Jørgen Olufsens Gård
Effektiv imprægnering med bivoks, højkonjunktur i Aalborg og en yderst vigtig å. 
Velkommen til Jørgen Olufsens gård.

Historie

Jørgen Olufsen var en velhavende og succesfuld købmand, og derudover var han borgme-
ster i Aalborg. Den smukke købmandsgård, som er opført i renæssancestil ud til Østerå, lod 
han opføre i 1616. Købmandsgården består af krogede pakhuse i tre stokværk med hejse-
bomme og lange rækker af luger til kornmagasinerne. I gården inden for porten til Østerå-
gade ses en vægt. Her foregik al ind- og udvejning, så kunderne kunne kontrollere, at alt gik 
ærligt til. 
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Jørgen Olufsens Gård
-hejsebom i gården

Aalborg var fra 1580 til 1645 ramt af højkonjunktur, hvilket gav ideelle muligheder for udvi-
delse af handelen. Handelspartnerne bestod af lande som Norge, Rusland, England, Spa-
nien, Frankrig, Nordtyskland og Holland. Imellem disse lande handlede man med blandt 
andet med kreaturer, hør og hamp, tømmer og andet byggemateriale, humle, skind og ikke 
mindst korn.
Bygningen består dels af et stenhus med gavlen til gaden og en bindingsværksfløj, der 
ofte kaldes Hamborggården. Gavlhusets store kælderporte vidner om, at her engang var 
både å og havn. Stenhuset med den høje trappe er rigt udsmykket. Sandstensportalen med 
mands- og kvindehermer bærer bygherren borgmester Jørgen Olufsens initialer og årstallet 
1616. I en niche højere ses en dame. Til trods for sin høje alder, over 360 år, har hun holdt sig 
glimrende, og det er der angiveligt en årsag til. Man mener således, at bier gennem tiden 
har brugt figuren som bistade, hvorved træværket er blevet imprægneret med bivoks, som 
har beskyttet figuren.

I 1914 blev købmandsgården Jacob Himmerigs Gård mod nord nedrevet, hvor Jørgen Oluf-
sens nordside blev blottet, således at det kunne konstateres, at de forreste 150 cm af den 
nordlige ydervæg var grundmuret og havde små rundbuede vinduer. Der har således været 
fri udsigt til Limfjorden ved opførelsen, og fra baren i stueetagen ses stadig i dag spor efter 
et af de små vinduer mod nord.
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