
Lokalhistorisk Forening 
Romdrup – Klarup 

2017 
Det stod i avisen 

Jydske Efterretninger, Aalborg Stiftstidende, Stiften, Nordjyske. Kært barn har 
mange navne. I 250 år har avisen  fortalt om store og små begivenheder i både 
Nordjylland og alt det, der ligger udenom.. I dag findes aviserne på Nordjyske 
arkiv, hvor man som abonnent kan se dem og ganske gratis har adgang til alle 
aviser, der er over 100 år gamle. Fredag den 24. maj 1771 findes Romdrup om-
talt første gang, da præsten Iver Iversen Wagaard er afgået ved døden. I denne 
kalender har vi taget nogle  begivenheder i Romdrup, som avisen har omtalt, og 
fundet lidt mere om baggrunden for omtalen. God fornøjelse! 
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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Den 15. oktober 1785 
Denne dag kunne man i avisen læse, at gårdene i Romdrup skulle sælges på 
auktion i vinhandler Hass’ hus på Bispensgade nr. 5 i Aalborg. Grunden til dette 
massesalg var sikkert, at Friederich von Buchwald af Gudumlund havde brug  
for mange penge til sine store planer ude i Gudumlund. Der skulle bl.a. graves 
kanal, anlægges garveri, handskefabrik, teglværk, glasværk og en fajancefa-
brik.  Han havde netop afsluttet udskiftningen på sine ejendomme i Romdrup, 
hvilket betød, at den enkelte ejendom fik sin jord samlet i større stykker, hvor-
ved driften blev mere rationel. Det betød dog også, at nogle gårde måtte flytte 
alle bygningerne væk fra det trygge fællesskab i landsbyen. 
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Romdrup 1723—1798 
De mørke gårde hører under Gudum-
lund. De lyse hører under Klarupgaard. 
Præstegården, der var præstens ejen-
dom, er nr. 2. 

Mod Klarup 
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Søndag den 24. maj 1812 
Georg Andreas Barfoed var præst i 
Romdrup-Klarup fra 1798 til sin død i 
1811.  Hans hustru Maren Guldager 
dør kort tid efter ham den 24. februar 
1812. Der var ingen børn til at arve, og 
arvingerne boede alle længere borte, så 
det var sikkert grunden til, at al bohave 
blev sat på auktion. Stuehuset på præ-
stegården bestod af en dagligstue, so-
vekammer, mælkestue, folkestue, en 
gang til køkkenet, køkkenet, spisekam-
mer, storstue og gæstekammer. Der var 
loft og saltkælder. Af bohave var der 
bl. a. sølvskeer, 1 guldur, 1 guldring, 1 
guldhjerte, 2 par guldørenringe, 2 por-
celæns ølkrus og 2 porcelæns kaffe-
kander. På væggen hang der et baro-
meter og en del billeder i glas og ram-
mer. Man havde gardiner i vinduerne. I 
stalden  var der 4 hopper og en hest. I 
kostalden desuden 6 køer, 1 kalv, 8 får 
og 2 væddere. I vognhuset havde man 
bl.a. en gulmalet postvogn med 2 age-
stole. 

Pastor Barfoeds efterfølger, pastor Hø-
eg, købte selvfølgelig mange ting; men 
der var ikke kun lokale folk blandt kø-
berne. Biskop Jansen købte bl.a. en 
egetræs øltønde med jernbånd. En del 
købmænd fra Aalborg var også blandt 
køberne. Fra Klarup købte skoleholde-
ren et par barberknive. Forvalter Kjæ-
rulf fra Klarupgaard erhvervede sig 
blandt andet en nathue. 
Pastor Barfoed havde en omfattende 
bogsamling, der bestod af  ca. 100 bø-
ger. Der var bl.a. en del bibler på for-
skellige sprog, en bog om heste- og 
kvægsygdomme, ordbøger på fransk 
og dansk, rejsebøger, en havebog, Jo-
hannes Ewalds: ”Adam og Eva” og 
Struenses: ”Hjælpsomme Betragtnin-
ger”.  

Johannes Ewald: Adam og Eva 
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At broerne også førhen var vigti-
ge trafikknudepunkter ses  ved, at 
en del kongeligt privilegerede 
kroer lå i nærheden af  broerne. 
Måske var det derfor, at Simon 
Poulsen Skrædder i 1663 holdt 
smugkro i Romdrup. Han solgte 
bl.a. øl i kander og potter. Det gik 
godt et stykke tid, men da et par 
lokale beboere kom op at skæn-
des og ligefrem begyndte at ban-
de og til sidst var endt i slagsmål, 
blev skrædderen anklaget på tin-
ge. 
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Den 22. august 1818 

Broerne eller stenkister, som de hed i gamle dage, var dengang som nu meget 
vigtige for samfundet, men brugerne skulle betale for at passere. I 1683 blev 
det således forlangt af bønderne i Gudumholm Birk og herunder også Romdrup
-Klarup, at de skulle betale til en bro så langt væk som Sønderup. De lokale 
mødte op på tinge og bevidnede, at de ikke i 50 år havde betalt, og at det ikke 
var rimeligt, da de i forvejen betalte for vedligehold af følgende broer: Præst-
bro, Ludtsholm Bro og Håls Bro og desuden vadestæderne Gudum Bro, Rom-
drup Jordbro og Sejlflod Bro. 

Den 6. 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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Det var planlagt, at skolen skulle 
stå færdig i 1816. Man havde an-
sat en ny lærer, Peter Lindegaard, 
i stedet for de to tidligere sogne-
degne; men skolen blev først fær-
dig i 1818. Lindegaard boede 
derfor i den første periode i Rom-
drup skole, og hertil skulle børne-
ne fra Klarup så komme. Skole-
kommissionen i Klarup modsatte 
sig imidlertid, at børnene skulle 
gå den lange vej til Klarup, og re-
sultatet blev derfor, at læreren 
måtte undervise 3 dage om ugen i 
Klarup og 3 dage i Romdrup. Da 
børn var en værdifuld og gratis 
arbejdskraft dengang, var bekym-
ringen måske, at der spildtes god 
arbejdstid med den lange skole-
vej! 
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Den 5. september 1818 

Romdrup degnebolig lå, hvor Romdrupvej 99 ligger i dag, og grunden til salget 
var, at skolekommissionerne i Romdrup og Klarup i 1815 var blevet enige om 
at lave en ny fællesskole for de to sogne. Grunden hertil var flere:  
A: Begge sognene var små, og der var mange husmænd, som ikke kunne bidra-
ge økonomisk. 
B: Der var kun 33 skolepligtige børn, 16 i Romdrup og 19 i Klarup. Det, syntes 
man, var rigeligt til 2 lærere og 2 lønninger. 
C: De nuværende bygninger kunne ikke leve op til kravene i den nye skolelov. 
D: Alle beboelser lå samlet på nær en udflytter i Romdrup; Kæragergaard, som 
kom  til Lillevorde skoledistrikt, og så 2 i Klarup ude på Stranderholm, der fik 
lov til at undervise børnene selv! 
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Den nye skole fra 1818 var nu 
blevet for lille og trængte samti-
dig til vedligehold. Herefter gik 
der igen ca. 60 år, før fornyelsen 
igen trængte sig på. I 1908 byg-
gede man en ny skole ved siden 
af den gamle. Nu overgik den så 
til at blive bolig for første– og 
andenlæreren i omtrent 50 år. Og 
først i 1960’erne måtte den vige 
pladsen for en ny bolig til skole-
inspektøren.  Og i dag er der på 
pladsen Lokalhistorisk Arkiv! 
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Den 13.maj 1844 

Denne annonce indvarslede en ny tid for de 2 sogne. Sogneforstanderskabet 
blev indført i 1841 og betød, at sogne nu skulle bestyres af en gruppe borgere, 
hvoraf nogle var demokratisk valgt. Præsten var født medlem, og det var man 
også, hvis man ejede over 32 tønder hartkorn.  Man havde valgret og kunne 
vælges, hvis man ejede mindst 1 tønde hartkorn. Dog kunne man også vælges, 
hvis man havde forpagtet mindst 6 tønder hartkorn.  Alle skulle være mindst 25 
år gamle. Kvinder var ikke valgbare eller havde valgret. Valget blev annonceret  
i avisen  første gang den 14. januar 1842, og valget gjaldt 6 år. I 1855 bortfaldt 
de fødte medlemskaber, og nu kunne også husmænd og landarbejdere stemme; 
men ikke tyende og kvinder! 



I juni, juli og august er Lokalhistorisk 
Arkiv lukket. Dog kan der åbnes efter 
aftale 
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Den 26. februar 1913 og den 10. marts 1913 

Der brændte 6 gårde i løbet af de 
første 2 måneder af 1913. Hel-
digvis uden personskader. Siden 
elværket blev anlagt i 1906 var 
man blevet så fortrolig med elek-
tricitet, at ledningerne kunne bru-
ges til tøjtørring m.m., og sikrin-
gerne kunne udskiftes med f.eks. 
søm. Det kan man læse i nogle af 
de øvrige artikler, som findes i 
disse måneder. Men når ulykker-
ne kommer så tæt på hinanden, 
må et fugtigt vejr sammen med 
støv og dårlig isolering også have 
spillet ind. 
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31       I juni, juli og august er Lokalhistorisk 
Arkiv lukket. Dog kan der åbnes efter 
aftale 
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Den 4. februar 1930 

Ulykkerne ville åbenbart ingen 
ende tage. Elværket var blevet 
lukket i 1923, og elektriciteten 
blev købt hos Himmerlands Elek-
tricitetsforsyning, som det hed 
dengang. Halvkjærgaard lå, hvor 
nu Romdrupvej 108 ligger. At gi-
ve elektriciteten al skylden for de 
mange brande er nok ikke rime-
ligt. Den almindelige brandsik-
ring dengang var slet ikke god 
nok, og forsikringsselskaberne 
forsøgte i årenes løb at undgå at 
udbetale erstatninger. Nogle af 
sagerne endte i retten, men afgø-
relserne faldt ud til fordel for de 
uheldige gårdejere. 



I juni, juli og august er Lokalhistorisk 
Arkiv lukket. Dog kan der åbnes efter 
aftale. 
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Den 9. maj 1932 

Heldigvis er der også glædelige 
begivenheder i avisen. Som det 
var skik på landet, blev der holdt 
en stor fest med mange gæster og 
taler. Begivenheden findes omtalt 
i flere af de lokale aviser den-
gang. Iver Laursen havde haft 
mange offentlige hverv, og som 
sognefoged var han den stedlige 
politimyndighed. Det betød, at 
der kom mange gæster inde fra 
Aalborg 

 Fra en anden kilde fortælles 
det:  ”Ved et festligt Frokost-
bord hyldedes  Guldbrudepar-
ret i Taler og Sange. Spare-
kassedirektør Bisgaard holdt 
Festtalen, Direktionsmedlem 
Chr. A. Thorn talte særligt for 
Guldbruden, Direktionsmed-
lem Poul Søgaard for en dat-
ter, der for tiden er sengelig-
gende, Lærer Nørgaard, St. 
Brøndum, tolkede Svigerbør-
nenes og Gårdejer Laursen 
Børnenes Taknemmelighed, 
Proprietær Petersen, Kærager 
talte fra Sogneforeningen, der 
havde Iver Laursen til Æres-
medlem, og  Mejeriejer Søn-
dergaard for Markfredforenin-
gen. Desuden talte Naboerne, 
Gaardejer Anders Bech og 
Anders Nielsen, Lærer Ploug-
mand, Overlærer Jens Larsen 
og flere.” 

Iver Laursen havde 
en gård, som lå på 
Romdrupvej 77-79. 
Da den nedbrændte, 
flyttede ægteparret 
til Romdrup Nør-
gaard. 
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På et tidspunkt  ville   forfatteren 
og debattøren Thit Jensen gerne 
opholde sig i en periode på Børg-
lum Kloster for at skrive. Men 
der ønskede man ikke at huse 
hende, da hun var spiritist! Hun  
boede  så på Romdrupholm, hvor 
hun skrev romanen ”Stygge 
Krumpen”, som udkom i 1936.  
 
Efter hun var rejst var man en 
overgang nervøs for, at det var 
begyndt at spøge på gården.  Der 
faldt pludselig ting ud af et skab, 
uden at nogen havde været i nær-
heden. Roen sænkede sig dog 
igen over Romdrupholm, da man 
fandt ud af, at spøgeriet skyldtes 
et skævt gulv. 
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Den 8. september 1940 

Romdrupholm blev op-
rettet i 1873 af Branth 
fra Klarupgaard.  Han 
overdrog den til sin søn 
Gustav Branth, der dø-
de i 1908. derefter blev 
der af flere omgang fra-
solgt jord.  I 1943 
brændte avlsbygninger-
ne. Og ”tiden blev al-
drig til en feriekoloni”. 
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Besættelsestiden var en tid med 
knaphed på mange varer, og det 
betød en kraftig opblomstring i 
tyverier og sortbørshandel. Politi-
et gjorde naturligvis, hvad de 
kunne; men alle disse ”varme” 
dagligvarer havde mange købere, 
så opklaringen var ikke nem. For 
hvem ville ikke gerne have gode 
sokker i en meget kold tid. En 
halv gris kan man altid bruge, og 
det er da ikke rart at skulle barbe-
re sig med et gammelt barber-
blad. Sortbørshandlerne inde i 
Aalborg havde kronede dage. Al-
le vidste, hvor man kunne træffe 
dem. Men, når ordensmagten 
mødte op, var alle varerne for-
svundet.  
Brugsen lå på Romdrupvej 87. 
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Den 5. og 6 januar 1943 
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Og her er en vildand! Denne fa-
brik lå ikke i Klarup; men i Rom-
drup på det gamle mejeri på 
Romdrupvej 135. Der blev skræl-
let og tørret kartofler til brug for 
de tyske soldater ved fronten. En 
sådan produktion var naturligvis 
en torn i øjet på modstandsbevæ-
gelsen, så det blev besluttet, at 
produktionen i Romdrup og inde 
på Østerbro i Aalborg skulle stop-
pes. De tre ejere havde nemlig en 
lignende produktion derinde. Sa-
botørerne kom cyklende ad Kla-
rupvej og efter aktionen cyklede 
de over vasen mod Gistrup. De 
slap væk; selv om den ene af dem 
var stødt på en bekendt blandt ar-
bejderne og var blevet genkendt! 
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Den 8. januar 1945 



Selv om krigen var slut, var det 
ikke slut med rationeringsmærker 
Helt frem til 1952 var mærkerne i 
brug. Til sidst dog kun til sukker 
og kaffe. Mærkernes opgave var 
at fordele de knappe resurser til 
de mest trængende. F.eks. var der 
ekstra sæbe til småbørnsfamilier,  
og benzinen var kun til den mest 
livsnødvendige kørsel og til be-
sættelsesmagten. 
Ude på landet mærkede man ikke 
manglen så meget som inde i by-
erne. Der dyrkedes tobaksplanter, 
kogtes sæbe af en død gris, og 
dengang var der mange møller, så 
om natten hændte det, at der blev 
malet ”sort” mel til brød. 
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December 2017 

Den 20. juni 1945 


