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2016 

Fra Arkivets gemmer 

Denne flotte koldrulle har stået på loftet over Romdrup Brugs, som lå på Rom-

drupvej 87. Senere flyttede rullen med de daværende ejere af ejendommen 

Astrid og Mogens Kjeldsen, til Romdrup Bakke 4. Og da de endnu engang be-

sluttede at flytte, forærede de rullen til Lokalhistorisk Arkiv, hvor den nu fin-

des. Vi har ingen oplysninger om, hvor den er bygget; men måske har et jern-

støberi solgt den som byggesæt med tilhørende tegninger til delene af træ. 

Skulle vi utilsigtet og ufrivilligt være kommet til at overtræde ophavsretsregler-

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

bod herpå. 
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Rullen fra Romdrup Brugs 
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Del af slebet økse lavet af bjergart fundet i en have tilhørende Niels Nielsen, Stoholm.  

Denne type økse har sikkert været til kamp, da de ikke kan holde til brug i træ. Den er 

sandsynligvis fra ældre stenalder. 

Denne lerkrukke blev fundet i en grav 

ved skoleudvidelsen i 1976. I yngre 

stenalder boede menneskene herom-

kring 4-5m over nuværende havniveau. 

Flintaffald og redskaber vil derfor duk-

ke op i haverne på Stoholm og i Rom-

drup. I marken mellem Kærhavegaard 

og Romdrup vil man i et par meters 

dybde finde mange østersskaller. Det 

har været et fint farvand til fiskeri. 
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Staniolstrimler og stumper af sprængt bombe. Staniolstrimlerne er fundet af Helmer 

Thomsen på markerne ved Nørkærsvej; medens stålstumperne er fundet på marken 

sydvest for Christianshøj, hvor bomben lavede et hul, næsten 2m dybt.  

For at forvirre fjendens radar, kunne 

man  kaste  staniolstrimler  ud fra en 

flyvemaskine. Maskinerne havde en 

lille siderude, som i de gamle biler, og 

her blev pakken  sendt ud, medens pi-

loten holdt fast i snoren. Pakken blev 

revet op, og strimlerne dryssede mod 

jorden, og viste sig som mange små 

pletter på  radaren. Under invasionen i 

Frankrig i 1944 blev  der kastet mange 

af disse strimler ud. I dette tilfælde har 

piloten tabt pakken, eller han har 

tænkt: ”Ud med skidtet, og lad mig 

komme hjem.” 

En engelsk flyvemaskine blev forfulgt 

af en tysk maskine og i forsøget på at 

slippe væk, smed den sin bombelast, 

som eksploderede på marken nær Chri-

stianshøj. Ved en nødlanding ville det 

sikkert også være rart ikke at have en 

bombe med i maskinen.  
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Detektorfund 
På Lokalhistorisk arkiv har vi fået en fin samling af detektorfund fra området ved 

Romdrup Kirke. Menighedsrådet gav sin tilladelse til at søge i området. Og der var en 

fin ”høst”. Vi fik de ting, som museet og detektorføreren ikke ønskede at beholde. Der 

er ting lige fra slutningen af vikingetid og til nutiden. Knapper, mønter, projektiler og  

fingerbøl for blot at nævne nogle. F.eks. er det aflange projektil sandsynligvis fra  en 

militærriffel model 1867, medens de runde kugler er fra forladegeværer. 

Egnen har uden tvivl været beboet, så 

længe der har været mennesker i Dan-

mark. Der er ikke mange gravhøje me-

re, men de har sikkert været her.  Da  

agerjorden i tidligere tid var sparsom, 

er højene sikkert blevet fjernet, så snart  

man turde af hensyn til de underjordi-

ske. Og sporene efter fortidens huse 

ligger godt gemt under nutidigt bygge-

ri i både Romdrup og Gl. Klarup.  Dog  

kan man være heldig, når man graver 

sin have, at finde en hilsen  fra fortiden 

i form af et stykke flint med en slagbu-

le. På arkivet vil vi gerne høre om dis-

se fund, og gerne have et billede af 

genstanden. 
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Den 7. 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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For et par år siden forærede Spille-

mandsmuseet i Rebild en standkiste til 

Arkivet, som syntes at komme fra 

Romdrup. En standkiste var  beregnet  

til at opbevare  tøj i og blev ofte givet i 

brudegave med ejerens initialer påma-

let.  På denne kiste står ”MMPD Rom-

drup 1853”. Der findes 2 personer, der 

passer rent tidsmæssigt. Ingen af dem  

blev dog gift i 1853. Den ene var Met-

te Marie Pedersdatter Møller, født 

1835 på Romdrupgaard og den anden 

var Mette Marie Pedersdatter Sønder-

gaard, født 1837 på Søndergaard. Spil-

lemandsmuseet har ingen oplysninger 

om giveren. Og vi har ikke kunne spo-

re nogen af de nævnte personer til Re-

bildområdet . 

Måske  kan nogen af læserne hjælpe os 

med oplysninger? 
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Træskostøvler fra Romdrupgaard, Romdrupvej 118. 

 Træskoene kan føre deres historie til-

bage til 1400-årene. De blev 

”opfundet” i Nordvesteuropa, hvor sto-

re områder er lave, fugtige og uden 

bjerge. De var lavet helt af træ og ud-

styret med en halmvisk for at holde 

fødderne varme og tørre. Til brug i vå-

de omgivelser kunne man udstyre dem 

med et  læderrør, som skulle være godt 

smurt ind i fedt for at holde vand ude. 

Når man skulle have dem af, var det 

rart med en støvleknægt.  Træskoene 

blev som regel lavet af bøg eller el. 

Først i slutningen af 1800-tallet fandt 

man på at nøjes med en træbund og så 

sætte overlæder på. De blev kaldt for 

franske træsko, og til at  begynde med 

var det kun fine folk, der havde de dy-

re vaner.  Støvlerne på billedet er rigti-

ge træsko beregnet til at gå i mosen 

med, når der skulle graves tørv. 
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Arkivets ældste papir. Kopi af en retsprotokol fra Klarupgaard 1749. 
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I juni, juli og august er Lokalhistorisk 

Arkiv lukket. Dog kan der åbnes efter 

aftale 
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Stemmebokse fra Romdrup-Klarup Kommune.  

Efter kommunalreformen i 1970 var det slut som selvstændig kommune, og de ældste 

af boksene endte på loftet af den gamle skole. Da den blev renoveret fik Lokalhistorisk 

Arkiv boksene til samlingen. Sammen med boksene var der også valgplakaten fra 

Amtsrådsvalget i 1970. 

I juni, juli og august er Lokalhistorisk 

Arkiv lukket. Dog kan der åbnes efter 

aftale 
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Kommunerne i Danmark opstod i be-

gyndelsen af 1800-tallet, da man  så 

sig nødsaget til få bedre styr på fattig-

hjælpen. Landet var i forvejen opdelt i 

sogne, dvs. områder, hvor folk søgte 

(gik) i den samme kirke. Skoleloven i 

1814 benyttede den samme opdeling i 

områder, og da grundloven kom i 

1849, blev disse områder lovbefæste-

de. En sognekommune er en kommune 

uden købstad. Et folkevalgt sogneråd 

styrede kommunerne. Hvor sognene 

var små, kunne der være mere end et 

sogn i en kommune. I Romdrup og 

Klarup  havde man i mange år haft fæl-

les præst, og derfor  var samarbejdet 

naturligt.  
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Romdrup Klarup Kommunes pengekasse. 

Andreas Marinus Jensen var ansat ved postvæsenet fra 1920. Han blev i 1925 indvalgt i 

sognerådet, hvor han var medlem i 33 år. Fra 1942/43 fik han overdraget hvervet som 

kommunekasserer og skatteopkræver. Senere kom han også til at stå for folkeregiste-

ret. Så Romdrup-Klarups kommunekontor var i mange år Klarupvej 47. Pengene til 

Sygekassen skulle også betales på denne adresse. 

I juni, juli og august er Lokalhistorisk 

Arkiv lukket. Dog kan der åbnes efter 

aftale 
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Blækhus med penneholder, briller og aske-

bæger. Uundværlige ting på et skrivebord. 

Da fyldepennen kom, blev blækhuset over-

flødigt; men fyldepennen skulle stadig ha-

ve en plads. Askebægeret blev sikkert skif-

tet ud, da krigen nærmede sig.  Hagekorset 

på Carlsbergs askebæger var bryggeriets 

bomærke inden krigen.  
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Klarup Skolegård sommeren 1928 

I 2015 blev arkivet kontaktet af  Knud Winter Quist, hvis far var  andenlærer på sko-

len fra 1925 og til 1932.  Lærer Quist Jensen havde eget kamera, og det resulterede i 

nogle lidt anderledes billeder fra skolen end fotografernes opstillingsbilleder. Det kun-

ne se ud, som om der spilles rundbold. 

Legende børn i skolegården er ikke et 

almindeligt motiv.  Ingen af børnene 

ser ud til at ænse fotografen.. Huset i 

baggrunden er cykelstald og tørvehus 

til lærerboligen, som ligger udenfor 

billedet til højre. Oprindelig har byg-

ningen sikkert  også været hønsehus og 

grisestald for læreren. Dyrkning af 

skolejorden og andre naturalier var en 

del af lærerens løn. 

Ribberne og bommen til venstre udgør 

skolens gymnastiksal. Man var ”ude” i 

gymnastiktimerne og i frikvartererne.  

Marken i baggrunden er i dag helt be-

bygget med bl.a. Kirkebakken. Klarup 

Kirke må være lige udenfor billedet til 

venstre. Forrest til højre i billedet ses 

skyggen fra den nye skole, som blev 

bygget i 1908, og som i dag hedder 

Dus Syd. 
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Amatørteatergruppen Toni’s 

I Klarup var der fra 1978 og til begyndelsen af 1990’erne en amatørteatergruppe, som  

havde stor succes på Kroen med deres udgaver  af forskellige lystspil.  
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Arkivet har i 2015 fået en scrapbog og et vi-

deobånd med Toni’s aktiviteter. Ovenstående 

viser udpluk herfra. 
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 Karetmager Ingemann Borup Christiansens værktøj. Værkstedet lå på Klarupvej 54. I 

dag er der parkeringsplads ved siden af Meny Supermarked. 

Karetmageren er sammen med hjulma-

geren gamle professioner, som  næsten 

er forsvundet. De ældste vogne i Dan-

mark finder man rester af i grave fra 

vikingetiden.  Det krævede megen vi-

den at lave et godt hjul. Noget træ 

skulle være tørret, og andet skulle være 

friskt for at kunne holde på skumplede 

veje.  I begyndelsen af  1900-tallet 

kom der hjul og vogne, hvor det meste 

var lavet af metal. Karetmageren  måt-

te finde sig andre arbejdsopgaver. Bo-

rup Christiansen arbejdede både som 

tømrer og snedker og lavede desuden 

smørdritler.  Hans forgænger på adres-

sen, P.C. Larsen, var også karetmager. 

Han udnyttede høvlspånerne og sav-

smuldet til at røge skinker og pølser . 

De åbne ildsteder forsvandt på gårdene 

og dermed den fri adgang til at hænge 

kød op i skorstenen. 
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Dagny Sørensens dukkevogn og dukke.  

I mange år var den fast udstillingsgenstand om julen  hos Meilstrup. Da forretningen 

blev solgt til Sveistrup, kom dukkevognen på Arkivet. 

Dagny Sørensen drev i mange år ma-

nufakturhandel på Klarupvej 53. Hun 

fik dukkevognen som etårig, medens 

hun boede i Nørresundby med sine for-

ældre.  I 1932  købte hendes forældre 

ejendommen og drev cykel-, træsko- 

og manufakturforretning. Da Dagny 

Sørensen overtog forretningen sammen 

med sin mand, røg cyklerne og træsko-

ene ud. Hun har til båndoptageren for-

talt om livet i forretningen i de 33 år, 

hun var der. Bl.a. om besættelsestiden, 

hvor der var knaphed på varer. Hun 

havde sit eget rationeringssystem, såle-

des at der blev  varer  til alle gode kun-

der, både de store, men også til   de 

små. Og for at arbejderne, der skulle til 

flyvepladsen om morgenen, kunne få 

deres tobak, åbnede hun kvarter i syv. 

Et kvarter tidligere end købmanden 

overfor!! 
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