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Valur Norddahl
Kunstmaleren Valur Norddahl var i 50’erne og 60’erne en kendt person i Ry.
Han arbejdede og boede med sin familie i Knudsøhus, der i dag ligger for enden af Hejrevej.
Et af hans fire børn, Ulfar Norddahl, har henvendt sig til ry.dk med følgende forespørgsel.
- Jeg vil gerne vide, om der er en mulighed for at lave en permanent udstilling med nogle af min
fars malerier i Ry, hvor vi boede i Ry hele min barndom?
Ulfar Norddahl fortæller, at familien boede i Knudsøhus fra 1952 til 1967.
- Vi kom til Danmark fra Island i 1951, og boede på en gård i Hjorthøj ved Århus, Der var ikke
plads nok til hele familien og vores dyr, så da Knudsøhus kom på markedet, købte min far det,
fortæller han.
Atelier og galleri
Malerierne blev til i et atelier, som Valur Norddahl byggede i forbindelse med huset. Han drev også
et galleri.
- Han levede af at sælge sine egne malerier. Mange lokale købte min fars billeder, og jeg vil tro, der
er 10-20 stykker i privat eje i Ry. Han solgte også andre malerier, han købte på udstillinger,
auktioner og for andre kunstmalere.
Ulfar Norddahl fortæller, at hans far malede de fleste af sine malerier ud fra skitser, han havde lavet
på Island. Alle hans motiver stammede fra hjemlandet.
Søn bor nu i Liverpool
Da Valur Norddahl døde af kræft i 1967, blev hans kone, Karin, nødt til at sælge Knudsøhus og
familien flyttede fra Ry. Den store grund, som huset lå på, blev udstykket af de senere ejere.
- Hele min skoletid - fra 1954 til 1964 - gik jeg på Mølleskolen i Ry. Derefter kom jeg i lære ved
Terkol-Rederierne, hvor jeg blev udlært i shippingmanagement. Senere arbejdede som skibsmægler
i Hamborg og Liverpool, hvor jeg bosatte mig. Jeg har tre børn og tre børnebørn. Min søn arbejder
som skibsmægler i Liverpool.
Husker du Valur Norddahl?
Ulfar Norddahl har været byrådsmedlem i Runcorn-Halton, hvor han bor og er trustee for the
Nordic Church in Liverpool.
Kan du huske familien Norddahl? Har du et af Valur Norddahls malerier? Eller et forslag til, hvor
man kan lave en permanent udstilling af hans billeder? Så kontakt ry.dk på redaktionen@ry.dk eller
61 33 89 96.

Valur Norddahl med sine fire børn, deres kusine og hustruen Karin, som var pigespejderleder i Ry
og gruppeleder for hjemmeværnet. Billedet er fra 1952 eller 53.

Ulfar Norddahl (længst til højre) med sine tre søskende (fra venstre): Birgir (i dag professor i
kernefysik på Syddansk Universitet), Susan (psykolog i Bath i England) og Ragnar (arbejder med
IT i København)

Knudsøhus er delvist bygget af materialer, der stammer fra Øm Kloster. Klosteret blev revet ned i
1561, hvorpå en del af byggematerialerne blev genanvendt på Skanderborg Slot. Omkring 1770
blev slottet også revet ned, hvorefter mange bygningsmaterialer blev genbrugt endnu en gang.

Knudsøhus, som det ser ud i dag

Et af Valur Norddahls malerier. Motivet er fra Vestmannaøerne

