
Lokalhistorisk Forening 
Romdrup – Klarup 

2019 
Indendøre 

Temaet for årets kalender er indendørsbilleder. De fleste gamle billeder brugte 
dagslys, men man kunne brænde magnesiumpulver eller bruge blitz, da den 
blev opfundet. Men det gav til tider problemer med reflekser. Per Chr. Nielsen 
fra Romdrup, som tog dette billede, klarede problemet ved at hænge gardinet 
lidt uordentligt. Dette generer tilsyneladende ikke den ukendte organist ved 
harmoniummet. Billedet er taget i perioden omkring 1. verdenskrig. Der er 
kommet elektrisk lys, gulvet er blankt efter en fernisering, og vinduet med en-
keltglas kan dækkes med tunge gardiner, så kulden kan holdes ude. 
Skulle vi utilsigtet og ufrivilligt være kommet til at overtræde ophavsretsregler-
ne  beklager vi meget og er naturligvis indstillet på at råde bod herpå. 
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Romdrupgaard ca. 1932 

De to tjenestepiger er klar til at servere 
kaffen. Køkkenet var på den tid en ar-
bejdsplads. Der var ikke tapet, men 
malede vægge, der kunne rengøres. 
Dette var en nødvendighed, da al ud-
luftning foregik gennem et åbent vin-
due eller en åben dør. Brændekomfuret 
gav varme til madlavning og rummet; 
nogen gange rigelig varme. Fotografen 
kan være Nils Ohlsson. 

Romdrupgård nævnes første gang i 
1453. I 1931 brænder de tre avlsbyg-
ninger, og der opføres nye med ildfaste 
lofter i staldene. Folkene bor i den øst-
lige længe, hvor der også er vognport 
og hestestald. Da billedet bliver taget, 
ejes den af Peter Bastholm. Ejendom-
men er på dette tidspunkt på ca. 77 ha., 
hvoraf de ca. 55 ha. er dyrket areal, 
medens resten er permanent græs. Han 
havde gården fra 1910 til 1958, hvor 
sønnen Villads Erik Bastholm overta-
ger.  
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Romdrupgaard 1932 
Fra venstre ses Villads Erik Bastholm, nr. 2 er Poul Hammer Bastholm, nr. 3 kunne være 
Hans Andersen. De øvrige er ukendte. Fotografen er sikkert Nils Ohlsson. Også her bliver 
gardinet brugt til at forhindre genskin fra magnesiumpulveret. Nils Ohlsson kom på går-
dene mindst 2 gange om året. Ofte var der sket udskiftning i folkeholdet, og så var der 
mulighed for at sælge et nyt gruppebillede.  

Billedet er taget i folkestuen på gården. 
Her er som i køkkenet malede vægge.  
På billedet er der kun en ryger, men det 
ser ud til, at en piberyger mere er ved 
at gøre piben klar. Uret på væggen gør 
det muligt at følge pausens længde. 
Den runde dims i hjørnet er muligvis 
en højttaler, så man om aftenen kunne 
høre musik eller radioavis. På Rom-
drupgaard var der i 1930 ifølge folke-
tællingen udover familien 2 husassi-
stenter, en forkarl og en andenkarl. 
Gården havde 8-10 arbejdsheste. 

Lokalhistorisk Forening for Romdrup – Klarup, Klarup Skolevej 21, 9270  Klarup. Tlf. 9636 5530 

Torsdag den 7. februar kl. 19 holder 
Jakob Ørnbjerg foredrag på Aktivitets-
centeret om ulve og ulvejagt i Him-
merland og Kær Herred. Billetter a 20 
kr. kan købes på Aktivitetscenteret, 
Hellasvej, Klarup. 

Husk den ordinære generalforsamling 
den 4. marts kl. 19 i Lokalhistorisk 
Forening på Klarup Skolevej 21. 
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Christianshøj 1931 
Om vinteren var der varme i folkestuen, og her var der rart at være, når arbejdet i stalden 
og køkkenet var ovre. Køkkenpigerne var de sidste til at få fri, for der skulle jo vaskes op 
efter aftensmaden. Dagens avis, en pibe tobak og et spil kort. I denne folkestue var der ta-
petseret på øverste del af væggen . Den nederste del var sikkert af noget, der nemmere 
kunne gøres rent. Fotografen er sikkert Nils Ohlsson. 

Christianshøj flytter i 1869 fra Rom-
drup Bakke ud af landsbyen. Niels  
Jensen Bech havde gården fra 1902 til 
1943.  
I folketællingen 1930 var der udover 
familien 3 tjenestepiger, Cecilie Dyhr, 
Kristine Maren Bendtsen og Anna Ma-
rie Korup. De to sidste hjalp også til 
ved malkningen. Chr. Fanø Nielsen var 
forkarl og Anders Herred Jensen foder-
mester. Desuden var der 4 medhjælpe-
re: Agner Christensen, Møller Larsen, 
Karl Aage Jakobsen og Frederik Jes -
persen Rasmussen. Folketællingen 
blev afholdt den 5. november 1930, så 
nogen af de ovennævnte er sikkert på 
billedet. 
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Den 4. 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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I køkkenet på Stranderholm engang i 1930’erne 
I dette køkken er der heller ikke gjort meget ud af udsmykningen. Køkkenet er en arbejds-
plads, hvor rengøring og madlavning var det vigtigste. De to herrer er sikkert indbudt i 
anledningen af fotograf Nils Ohlssons besøg. Og så er støvsugeren også kommet med. 

I 1930 var der på Stranderholm udover 
familien en husbestyrerinde, 3 husassi-
stenter, en ladefoged, 5 landvæsensele-
ver, 4 tjenestekarle, en staldkarl, en 
forvalter, en røgter og en fodermester. 
Dette var folkeholdet ifølge folketæl-
lingen. Men så stor en ejendom kunne 
ikke drives med så få hænder. Om for-
året og i høsten var der betydelig flere. 
Billedet nedenunder fra 1933 giver et 
bedre billede af den nødvendige ar-
bejdskraft. Der er desuden 20 arbejds-
heste og en traktor. 
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Her har fotograf Nils Ohlsson været på 
Henriksholm i Romdrup i 1937. Årstal-
let har han gemt i ringene, som er løftet 
af komfuret for at få plads til kedlen. 
Pigen med kaffekanden kunne være 
smedens Ninna. Smed Nielsen boede 
på Klarupvej. 
Også her har fotografen leget med års-
tallet og dampen fra kaffekanden. 
Køkkenet her er uden megen pynt.   
Glatte vægge og klinker på gulvet. Der 
skulle kunne gøres rent, og det blev 
der. Komfuret og røgrøret reflekterer 
lyset fra magnesiumpulveret, og det be-
tyder, at de er blevet pudset. 
I 1930 folketællingen var der ud over 
familien på 6 personer 2 husassistenter, 
en forkarl, en anden karl, en tredjekarl, 
en fjerdekarl, en femtekarl og en mand. 
I folketællingen er stillingsbetegnelser-
ne ikke ens. Det kom sikket an på, 
hvem der gav oplysningerne til optæl-
leren. 
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Romdrupgaard 1937 

I 1937 var Nils Ohlsson igen på besøg 
på Romdrupgaard. Årstallet har foto-
grafen ”gemt” på øsen på væggen ved 
at ridse i negativet , og samtidig har han 
lavet lidt damp fra kaffekanden ved at 
tegne på negativet. Køkkenet har ikke 
forandret sig meget; men der er kom-
met nyt serveringspersonale. Pigerne 
hedder Regina og Marie.  
Læg mærke til elinstallationen i loftet. 
Dengang trak man blanktråd mellem 
glasklokker oppe under loftet. Spæn-
dingen var i begyndelsen 110 volt 
jævnspænding, men støv, edderkoppe-
spind og fugt kunne skabe problemer. 
Der brændte i begyndelsen af 1900-
årene en del gårde i Romdrup. I 1923 
blev Romdrup og Klarup koblet på Øst-
himmerlands Elforsyning.  
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I juni, juli og august er Lokalhistorisk 
Arkiv sommerlukket. Dog kan der åb-
nes efter aftale. 
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Billedet er taget i stuen på 
Kirkelygaard  ved siden af Klarup 
Kirke. De to drenge er Jørgen Ankær 
siddende og Jens Oluf stående, sønner 
af Margrethe og Jens Peter Jensen  
Lund, som havde Kirkelygaard fra 
1930 til 1968. Drenge og legetøj er 
presset lidt sammen for at kunne være 
på et billede på højkant. Blomster-
stativet må være lidt upraktisk at have i 
nærheden, når man skal lege. Billedet 
er taget i slutningen af 1930’erne af en 
ukendt fotograf. 

På Kirkelygaard var der i folke-
tællingen fra 1940 udover familien en 
husassistent,  en forkarl, en foder-
mester, en andenkarl og en trediekarl.  
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I juni, juli og august er Lokalhistorisk 
Arkiv sommerlukket. Dog kan der åb-
nes efter aftale. 
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Sofieholm 1931 
Denne gang er der ingen tvivl om fotografen, da Nils Ohlsson har signeret billedet. Han 
kom på gårdene i måneden efter skiftedag, d.v.s enten efter 1. november eller 1. maj.  På 
billedet ses fra venstre: Jens Sørensen, ukendt, Arnold Peitersen, Niels Herred, Ingeborg 
Pedersen og Aksel Kærager. Kun stuehuset findes i dag. Hvor udlængerne lå, er der i dag 
bygget rækkehuse. 

I 1930 folketællingen havde Ane Marie 
Bech og Anders Jensen Bech Sofie-
holm. Folkeholdet bestod af Ingeborg 
Kristine Pedersen og Gunhild Marie 
Møller, som var husassistenter. Arnold 
Pedersen var fodermester, Ingvart Ma-
rinus Thomsen var forvalter og Hans 
Erik Larsen, Niels Christian Herred 
Jensen, Holger Christensen og Aksel 
Kirstejn Thomsen var tjenestekarle. 

Sofieholm er en anden af de gårde, som 
blev flyttet ud fra Romdrup by. Den 
blev et resultat af jorden fra to ejen-
domme. Med sin beliggenhed blev den 
så nedlagt som landbrugsejendom, da 
Klarup i 1960’erne udstykkede grunde 
til de mange byboere, der ville ud af 
Aalborg. 
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I juni, juli og august er Lokalhistorisk 
Arkiv sommerlukket. Dog kan der åb-
nes efter aftale. 
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Klarupvej 47 
Dette billede er taget i 1990’erne af sønnen i huset Erik Jensen, som fortæller, at der ikke var 
forandret meget siden 1960’erne. Teaktræ var blevet moderne med et spinkelt sofabord og en 
avisholder i bambus. Der er tæppe på gulvet og mange broderede puder. Her boede Andreas 
og Erna Marie Clausen. De købte huset i 1931 af en skomager. Han var landpost i over 30 år 
og blev derfor kaldt Post-Andreas. I dag er huset borte. Der skal opføres 3 rækkehuse. 

Andreas var en aktiv person i sognet. 
Han var medlem af sognerådet i 33 år, 
og fra 1942/42 var han kom-
munekasserer og skatteopkræver. 
Kommunens gamle pengekasse er 
overdraget til Lokalhistorisk Arkiv 
sammen med andre ting fra hans 
skrivebord. Desuden var han 
tillidsmand for Husmandsbrandkassen 
og Ulykkesforsikringen af 1916. 
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Køkkenet på Klarupvej 47. 
Her i 1960’erne er det tydeligt, at køkkenet er blevet til mere end en arbejdsplads. Det gør ikke 
noget, at der også er hyggeligt. Det blåemaljerede køkkentøj har smittet af på mange køkkener, 
hvor den blå farve blev gennemgående. Køkkenbordet er ikke lavet af elementer, men bygget til 
pladsen. Der er en udtræksplade, som kunne forøge bordpladen, og hvor man kunne sidde med en 
kop kaffe, når man var alene i køkkenet. 

Det emaljerede køkkentøj begyndte at 
blive produceret i slutningen af 1800-
årene. Den mest kendte virksomhed 
var Glud og Marstrand. Denne nye ty-
pe køkkentøj var billigt, let og nemt at 
rengøre, og samtidig gav det farve til 
køkkenet, hvor man ellers kun kendte 
lertøj og sorte jerngryder. Der blev 
produceret næste alt til køkkenet i for-
skellige farvenuancer. Omkring år 
1900 kom den blå farve til. Den blev 
uhyre populær. Kaffekanden blev kaldt 
”Madam Blå”, og det navn kom til 
hænge ved at det blå emaljekøkkentøj. 
I 1930’erne kom der mange flere far-
ver til bl.a. rød og orange. Disse farver 
fik en opblomstring i 1960’erne blandt 
unge mennesker. 
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På arkivet har vi ikke Madam Blå; men 
vi byder da gerne på en kop kaffe til 
gæsterne. Kaffen er ikke malet på vo-
res kaffemølle, da problemet med 
strømmen endnu ikke er ordnet. 
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Klarupvej 52 
I 1930 overtager Poul Jørgensen forretningen, som blev startet i 1911 af Thomas Chr. Sø-
rensen som træ– og træskohandel. Klarup by rykkede nærmere stationen, og derfor kom 
der også forretninger i stationens nærhed. Varerne kom jo med banen, og kunderne kunne 
handle på vej hjem. Ukendt fotograf. 

I 1950 udvider Poul Jørgensen forretnin-
gen med 50m². Da Klarup i 1960’erne 
begyndte at vokse for alvor, kom der en 
ny fløj til, og i 1968 kom der en ny 
købmand, Erik Sørensen, som for alvor 
satte gang i udvidelserne. Nu hed 
forretningen ES-marked.  
På dette tidspunkt blev en købmands-
forretnings pris sat efter forretningens 
kaffeomsætning. Enhver forretning 
havde sin egen kaffeblanding. 
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Kaffemøllen opstillet på Lokalhistorisk Arkiv 
Kaffemøllen er imidlertid ikke forretningens første kaffemølle. På det lille billede kan 
man i højre butiksvindue skimte en kaffemølle med 2 store remhjul.  
Foto Flemming Sørensen 

I efteråret 2018 fik Lokalhistorisk For-
ening foræret Poul Jørgensens gamle 
kaffemølle med tilhørende bord af Jan 
Sørensen, Meny i Klarup. Nu syntes 
han, at den skulle på pension. Kaffe-
møllen er fuldt funktionsdygtig, men er 
ikke kundevenlig. Sammen med kaffe-
møllen forærede han  også Foreningen 
den gamle vægt, som har stået i forret-
ningen. På arkivet har vi et fint billede 
af Poul Jørgensen med vægten på di-
sken foran sig. Ukendt fotograf. 
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