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I dette års kalender vil vi forsøge at fortælle  om nogle af de mange foreninger, 

der har været eller stadig  er i fuld vigør i Romdrup og Klarup. Danmark er et 

foreningsland, siger man, og det passer da vist også på vores egn. Der har væ-

ret foreninger, der er vokset store som for eksempel RKG; andre som Sygekas-

sen  har ikke kunnet overleve i deres oprindelige form, og nogle eksisterede 

kun i en kort periode, hvorefter deres opgave måske var løst. Ikke alle fælles-

opgaver er løst som egentlige foreninger. Man har arbejdet sammen uden for-

mænd og protokoller. Som regel har der dog været lidt penge at forvalte. Der-

for finder vi oplysninger om dem i den gamle Sparekasseprotokol. — Skulle vi 

utilsigtet og ufrivilligt være kommet til at overtræde ophavsretsreglerne vedr. 

nogle billeder, beklager vi meget og er naturligvis indstillede på at råde bod 

herpå. 

På billedet ses spejdere fra Det danske Spejderkorps foran deres klubhus på Klarup Skolevej. 

De startede i 1970 i lånte lokaler, men overtog i 1976 en tidligere lærerbolig som klubhus for 

de 170 børn. 
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Romdrup-Klarup Afholdsforening blev 

stiftet i 1892 og havde Niels Chr. 

Lundby som formand fra 1896 til 

1910. 3 år tidligere var bevægelsen 

startet i Vejle som det første sted; men 

uafhængigt af hinanden blev der startet 

afholdsforeninger 4 steder i Danmark. 

Fjellerad var et af de 4 steder. Grunden  

til, at bevægelsen fik så stor grobund, 

var naturligvis, at alkohol blev brugt 

og misbrugt overalt i Danmark. Der 

var ikke afgifter, så det var billigt at 

søge trøst på den måde, men ikke om-

kostningsfrit. I begyndelsen af 1900 

døde over 1000 mennesker om året af 

delirium tremens. Hertil kommer man-

ge andre følgeskader både fysiske og 

psykiske. Da afgifterne blev indført i 

1917, og prisen på spiritus blev 11 

gange så høj, faldt dødsfaldene til næ-

sten 0. Fattigfolk havde ikke længere 

råd til daglig trøst i brændevinsflasken. 

Her ses alle medlemmerne og bestyrelsen i Romdrup-Klarup Afholdsforening i 1939. Alfred 

Benzen blev medlem i 1907 og var formand fra 1927. Af tidligere formænd kan nævnes Jens 

Peter Bøgsted, som sad på posten  fra 1910 til 1913 og senere Chresten Pallesen i en årræk-

ke. Afholdsbevægelse havde sin storhedstid under 1. verdenskrig med ca. 70.000 medlem-

mer. I næsten alle sogne var der en afdeling. Siden er det gået ned ad bakke med medlemstal-

let, og bekæmpelse af misbrug foregår i dag med kampagner i radio og tv. 
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I 1976 blev Borgerforeningen og For-

ældreforeningen enige om at slutte sig 

sammen til Romdrup-Klarup Beboer-

forening. I dens love står, at den er 

upolitisk , og dens formål er  at frem-

me og forbedre beboernes miljø og 

trivsel. Og nu kan man blive medlem, 

når man er over 18 år.  

 Til slut måtte beboerforeningen opgi-

ve. Der var ikke tilslutning nok. Og 

selv ildsjæle kan blive trætte. Der blev 

forsøgt en videreførelse lige til det sid-

ste. Men forgæves. 
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I dag hedder egnens talerør Romdrup-

Klarup Samråd. Heldigvis er der stadig 

nogen, der mener, at en by har brug for 

en stemme. På denne hjemmeside kan 

man læse mere: 

www.romdrupklarupsamraad.dk 

Romdrup-Klarup Borgerforening 

Den 15. februar 1933 stiftedes Borgerforeningen. Formålet var at ”fremme alt, hvad der tje-

ner til at varetage borgernes interesser og gennem foredrag og lignende at bibringe medlem-

merne sund oplysning”. Man kan blive medlem, såfremt man er i ”besiddelse af sine med-

borgeres agtelse”. ”Unge mennesker kan optages fra 25 års alderen”. Og når kassereren har 

25 kr. i kassen, ”skal de straks indsættes i Sparekassen.” I næsten 45 år var Borgerforenin-

gen byens talerør og arrangør af fællesaktiviteter. Billedet er fra forhandlingsprotokollens 

side 1 i 1964. 
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Lokalhistorisk Forening afholder gene-

ralforsamling mandag den 5. marts kl. 

19 på Arkivet, Klarup Skolevej 21. 

Dagsorden ifølge lovene. 
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Den 29. marts kl. 16 er der foredrag  

om at lave en anderledes slægtsbog på 

Centeret på Hellasvej. 

Romdrup Andels Elektricitetsværk på Romdrupvej 88. Det er lidt svært at forestille sig, at 

denne lille bygning har været med til indførelsen af elektricitet i Romdrup for kun 100 år 

siden. Der er gået mange sikringer i den periode. I dag er det svært at forestille sig en tilvæ-

relse uden el. Nu er det snarere spørgsmålet om at tilvejebringe nok strøm  uden at forbruge 

af jordens begrænsede ressourcer. 

Den 1. august 1907 stiftedes Andels-

værket, og dets første formand var A. 

Nielsen. Elektriciteten skulle først og 

fremmest bruges til elmotorer i land-

bruget. Kapaciteten var ikke stor, så de 

enkelte landbrug måtte kun køre hver 

anden dag med motorerne. Selvfølge-

lig havde man også lamper, men der 

blev ikke frådset med lyset. I øvrigt 

var strømmen noget ”farligt stads”, 

idet der i de næste år brændte mindst 

13 gårde på egnen. 
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Sangforeningen blev stiftet den 11. de-

cember 1948 på et møde i Konditoriet i 

Klarup. Formand blev malermester 

Holger Sørensen, bagermester Morten-

sen blev kasserer og Dagny Sørensen 

blev sekretær. Til bestyrelsen valgtes 

Inga Nielsen, Romdrup og Søren 

Knudsen, Klarup, og til dirigent valg-

tes Grønvald Nielsen.  

Den første optræden blev 2 måneder 

senere ved bagermester Mortensen og 

hustrus sølvbryllup. Det blev til mange 

optrædener i de godt 10 år, foreningen 

eksisterede. Koret sang i kirker, til fo-

redragsaftener, møder af forskellig art, 

og foreningen afholdt også selv stiftel-

sesfester. — Men den 14. maj vistnok i 

1959 var det slut. Bagermester Morten-

sen beklager på generalforsamlingen, 

at foreningen må nedlægges; men der 

er ikke tilslutning  nok. 

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

Hjemmeside: www.romdrup-klarup-arkiv.dk.   Email: Romdrup.klarup.arkiv@gmail.com. 

Romdrup-Klarup Sangforening  til stævne i Bælum. 

Foreningen deltog i stævner i bl.a.  Fjerritslev, Aars, Aalborg og Hadsund. Mange sogne hav-

de Sangkor, og de fleste var organiseret i ”Nordjyske Folkekor” 
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Romdrup-Klarup Husmandsforening 

blev stiftet  omkring 1912 og havde sin 

storhedstid i slutningen af fyrrerne 

med 70 medlemmer. Foreningen var 

meget aktiv. Hvert år afholdtes mark-

vandring, og der var præmieuddeling 

for de bedste havebrug med og uden 

landbrug. Der blev givet tilskud til det 

lokale dyrskue, man optog kreaturer til 

græsning i Vildmosen, og man gav til-

skud til en badebro ude ved Limfjor-

den. Foreningen afholdt også andespil, 

dilettant, præmiewhist og foredrag 

med en svingom bagefter. Desuden af-

holdtes juletræ for børn og gamle. De 

ældre om eftermiddagen til kaffe og en 

cigar; børnene om aftenen til dans om 

juletræet med slikposeuddeling og ca-

cao. I foreningens protokol findes også 

et husholdningsudvalg, som afholdt sy-

kursus, blomsterbinding og pileflet  på 

skolen. 
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Niels Christensen Kærager, født den 24. marts 1881 i Romdrup, fik dette diplom for sit ar-

bejde i Husmandsforeningen. Diplomet er underskrevet af Chr. Bengtson, Alfred Aksel-

gaard, Søren Nielsen og Harry C. Luther i Klarup den 24. marts 1952. 



Lokalhistorisk Forening afholder By-

vandring i Klarup Stationsby mandag 

den 11. juni kl. 19. Starten er ved Sko-

lens Hovedindgang. 
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Lokalhistorisk Arkiv holder sommer-

lukket. Besøg kan aftales ved henven-

delse til Bestyrelsen. 

Den 1. juli 1882 var der indkaldt til 

møde  i gårdejer Niels Lundbyes lade i 

Klarup. Her stiftedes Romdrup, Kla-

rup, Storvorde Sygekasse med hjem-

sted i Klarup. Senere i 1890 kom Sejl-

flod med. Sygdom er som bekendt 

hver mands herre, og det var vigtigt at 

kunne få hjælp. Men kontingenterne 

rakte ikke, og det var svært at få øko-

nomien til at hænge sammen. Det lyk-

kedes dog skiftende bestyrelser at løfte 

mange opgaver, indtil det offentlige 

tog over i 1973. 

Sygekassens bestyrelse i jubilæumsåret 1932 

Stående fra venstre: Hans Bach, Jens Jacob Christiansen, Arnold Abildgaard, M. Christen-

sen. 

Siddende fra venstre: Anton Olesen, Johs. Olsen, Lars Chr. Larsen, N. Kærager, Martinus 

Laustsen. M. Steffensen og Karl Sørensen mangler på billedet. 
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Lokalhistorisk Arkiv holder sommer-

lukket. Besøg kan aftales ved henven-

delse til Bestyrelsen. 
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Rejsegilde på Husflidsskolen på Septembervej 1 D. 

På taget ses bl.a. Helge Jørgensen, Poul Kusk, Verner Nielsen, Oluf Sørensen, Martin Mo-

gensen og vist nok Elo Kristensen. Inde i huset ses bl.a. Aage Abildgaard, Erik Abildgaard 

og Jens Abildgaard. 

Husflidsskolen blev stiftet den 28. ok-

tober 1952 på et møde i Forsamlings-

huset. De to første vintre var man i et 

gammelt snedkeri i Romdrup og de 

næste to i en kælder i Klarup. Da der 

var for trangt i kælderen, besluttede 

man sig for at bygge et hus og gøre det 

selv for at spare håndværkere. Huset 

blev taget i brug den 5. november 

1957. De næste 20 år blev der savet og 

høvlet i vintersæsonen, som blev af-

sluttet med en udstilling i Forsamlings-

huset. På udstillingsdagen var der også 

tombola. Der skulle gerne være lidt 

indtægt også. Lidt indtægt gav også 

efterårets andespil. I 1977 blev for-

eningen nedlagt. Huset var allerede 

solgt i 1973. 



Lokalhistorisk Arkiv holder sommer-

lukket. Besøg kan aftales ved henven-

delse til Bestyrelsen. 
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På billedet står, at det er fra Romdrup-Klarup og Lillevordes Andelsmejeris Jubilæumsfest 

den 9. juli 1913. Vi har dog ikke kunnet se nogen steder, at mejeriet har heddet andet end 

Romdrup Andelsmejeri. Festen markerede 25 års dagen. 

I 1888 gik en kreds af landmænd fra 

Lillevorde, Klarup og Romdrup sam-

men om at starte et mejeri. Det blev 

bygget lige vest for Romdrup og kom 

til at virke i godt 50 år. Starten blev 

dramatisk, idet mejeriet nedbrændte i 

1889, og en person indebrændte. Det 

blev en voldsom sag med beskyldnin-

ger om mordbrand, som dog endte 

med at blive afvist. Og mejeriets slut-

ning blev næsten ligeså dramatisk, da 

et par sabotører fra Aalborg under be-

sættelsen satte en stopper for produkti-

onen af tørrede kartofler til Værne-

magten. Allerede i 1940 var den egent-

lige mejeriproduktion stoppet og flyttet 

til Klarup Mejeri. 
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Den største af foreningerne på egnen er 

jo RKG. Den startede i 1927 med gym-

nastik i Forsamlingshuset. I 1935 kom 

der boldspil til, da man overtog Rom-

drup - Klarup  Boldklubs   aktiviteter; 

men det var gymnastikken, der domi-

nerede i begyndelsen. Der har været 

folkedans i en periode og i dag er det 

badminton fodbold, tennis og gymna-

stik, som er på programmet. Aktivite-

terne udgår fra klubbens lokaler i Kla-

ruphallen. Tidligere var såvel bane 

som klubhus ved Romdrupvej, hvor nu 

FDF-spejderne  holder til. Banen fik 

klubben i 1944 , og året efter byggede 

medlemmer selv et klubhus. I 1974 

flyttede foreningen til lokalerne under 

Klaruphallen, som var blevet bygget 

kort før kommunesammenlægningen i 

1970. I dag har RKG næsten 1000 

medlemmer. 
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Gymnastikhold fra 1936 i den lille sal i Forsamlingshuset 

Bagerst fra v: Ukendt, ukendt, Jørgen Abildgaard, ukendt, Villads Erik Bastholm, Hans 

Bech, Ingeman Thomsen, Klaus Klausen, Isak Thorvald Bastholm, Niels Johan Klausen, 

lærer Vilhelm Rasmussen. 

Forrest fra v: Ukendt, ukendt, Evald Kristensen, Poul Hammer Bastholm, Jens Pedersen. 



Billedet fra indvielsen af de nye lokaler i 1977. 

I 1964 holdtes det første FDF møde i Forsamlingshuset, dog var Klarup stadig en del af Nør-

retranders. Senere holdtes møderne på Skolen; pigerne startede også en afdeling . I fælles-

skab blev møderne holdt i Hallen, inden de i 1977 kunne flytte til RKG’s gamle klubhus på 

Romdrupvej, hvor de stadig har til huse.  

Der har været spejdere på Egnen længe 

før. Allerede i oktober 1947 startede en 

flok drenge en patrulje ved navn 

”Egernet”. De var en del af ”Skipper 

Clement” trop i Aalborg. På Arkivet 

har vi  deres patruljedagbog med opteg-

nelser fra deres patruljemøder og ture. 

Dagbogen stopper i 1951. 

I en kort årrække i 1980’erne var der 

yderligere en gruppe under DDS. 
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Digelauget eller Interessentselskabet 

for Dæmningsanlægget blev stiftet den 

5. juli 1920 og eksisterede også i 1985, 

hvor man gik over til en ny forhand-

lingsprotokol. De lave jorder ud mod 

fjorden gav problemer. Den daværende 

ejer af Stranderholm  fik udarbejdet et 

projekt med diger; men kun husmæn-

dene fik støtte. I ansøgningen blev det 

påpeget, at de lave jorder aldrig burde 

være udstykket til husmandsbrug, og at 

støtte derfor burde gives. Selv om Lim-

fjorden er et fredeligt farvand, kan der 

kommet kraftigt højvande, og det anfø-

res, at saltvandet har stået i en højde af 

1 alen ! Forhandlingsprotokollen, som 

er på Lokalhistorisk Arkiv, fortæller 

om de problemer, der opstår, når natu-

ren skal tæmmes; men også plove, kre-

aturer og manglende vedligehold kan 

skade diger. 
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Her er et udsnit af et gammelt kort fra begyndelse af 1800-årene over Klarup Sogn. Det er 

den nordlige kant ud mod Limfjorden, der gav husmændene og Stranderholm problemer ved 

højvande. 
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December 2012 

Klarup Selvbetjeningsvaskeri, Labyrinten 3 til højre. 

Vaskeriet var i øvrigt nabo til Romdrup—Klarup Frysehus. Det var ligeledes et andelssel-

skab, og dets skæbne ligner meget vaskeriets. I løbet af en kort årrække blev det muligt for 

almindelige mennesker at have en fryser hjemme, og i dag er der ikke mange frysehuse i 

drift i Danmark 

Den 22. juli 1953 blev der afholdt stif-

tende generalforsamling i Klarup 

Selvbetjeningsvaskeri. I lovene står 

der, at formålet er økonomisk og lette-

re vask for medejerne. Vaskehuset 

omfattede ”en vaskestue, en kombine-

ret stryge– og rullestue, en box til gas-

anlæg og en gang, der adskiller vaske– 

og strygestue. I vaskestuen forefindes 

en bænk på hjul og i strygestuen 2 sor-

teringsborde samt et polstret stryge-

bræt og ærmebræt.” 

Der er til start 22 andelshavere. Det 

var jo en vældig forbedring for hus-

mødrene at kunne vaske i en moderne 

vaskemaskine i stedet for en gamle 

vuggevasker og en gruekedel.  

Vaskeriet fik kun en kort levetid. Ud-

viklingen af billige vaskemaskiner 

gjorde, at de fleste fik en maskine der-

hjemme. Den 1. januar 1966 blev va-

skeriet solgt. 



Forsamlingshuset 1906—1967 

Boldklubben Sejr i Romdrup-Klarup 1912—1916 

Indsamlingen til billig brød 1915—1916 

Romdrup—Klarup—Lillevorde Gødningsforening 1920 –1940 

Hesteforsikringsforeningen for Romdrup—Klarup 1923—1929 

Romdrup—Klarup Spareforening 1922—1923 

Fleskum Herreds Kontrolforening ved Peter Bastholm 1924—1940 

Julens Glæde 1925—1929 

Ungdomsforeningen Nordlyset ved Victor Olsen 1926—1942 

Romdrup Idrætsforening ved Herluf Visborg 1928—1942. 

Juletræet for Romdrup-Klarup Sogne 1910—1940 

Bestyrelsen for Romdrup Nørkærvej 1886—1940 

Romdrup—Klarup Kreaturforsikringsforening 1876—1887. 

Venstrevælgerforeningen for Aalborg Amts 2. valgkreds 1876—1877. 

Romdrup—Klarup—Storevorde Sygehjælperforening 1882—1893. 

Bestyrelsen for Gaasebrovejen 1886—1932. 

Missionsvennerne 1881—1891. 

Romdrup—Klarup—Sygeforening 1893—1905. 

Romdrup—Klarup—Storevorde og Sejlflods Sygeforenings Begravelseskasse 1898—1919. 

Selskabet af jagtudlejere i Romdrup 1900—1925. 

Romdrup Brugsforenings reservefond. 

Romdrup Kvægavlsforening 1902—1904. 

Romdrup—Klarup Kommunes Frifattigkasse. 1905—1921. 

Romdrup—Klarup—Storevorde og Sejlflods Sygehjælperforening 1905—1919. 

Romdrup—Klarup—Storevorde og Sejlflod Sygekasses Privatkasse 1905—1930. 

Grundejerforeningen Romdrup—Klarup stiftet 24. april 1967. 

Klarup Øster Kærs Installations Låneforening stiftet 28. juli 1939. 

Romdrup—Klarup Husmoderforening stiftet 19. oktober 1954 

Andelsselskabet Romdrup—Klarup Frysehus. 

Romdrup—Klarup Skytteforening stiftet 1946. 

Socialdemokratisk Forening Romdrup—Klarup stiftet 1916. 

Romdrup—Klarup Venstrevælgerforening 

 

 

Foreninger i Romdrup og Klarup 
Der har været mange andre områder, hvor man har løftet i flok. Vi har samlet en liste over de foreninger, som 

vi har kendskab til. Nogle af oplysningerne stammer fra Sparekassens hovedbog, så foreningerne kan sagtens 

have eksisteret længere end de årstal, som er nævnt. Og har vi glemt nogen, vil vi i Lokalhistorisk forening 

gerne høre om dem. 

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

Hjemmeside: www.romdrup-klarup-arkiv.dk.   Email: Romdrup.klarup.arkiv@gmail.com. 


