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For en del år siden blev Danmarks kirkegårde gennemgået for at finde grav-
sten, som burde bevares for eftertiden. De skulle bevares enten på grund af  
udformningen, eller fordi de var rejst over en person, der havde betydet noget 
særligt. På Romdrups og Klarups kirkegårde står en del sten, som ikke ret 
mange kender historien om.  I år har vi valgt at fortælle om nogle af disse 
mennesker. I deres tid var de kendte folk på egnen.  Det var før fjernsyn og 
Facebook. Man kunne være kendt på grund af rigdom, gode talegaver, god til 
at føre regnskab, god til at lave mad , en god håndværker eller landmand, eller 
man var lidt anderledes. Oftest var det en god blanding.  Hvis billederne er for 
små af gravstenene, så gå en tur i godt vejr og besøg de gamle gravsteder. De 
kan også ses på internettet: gravsten.dk. Med sort skæg ses lærer Wrist på 
ovenstående billede, som der fortælles om senere. Det er det ældste skolebil-
lede, som findes på Lokalhistorisk Arkiv. Skulle vi utilsigtet og ufrivilligt væ-
re kommet til at overtræde ophavsretsreglerne vedr. nogle billeder, beklager vi 
meget og er naturligvis indstillede på at råde bod herpå. 
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I 1834 blev han sognefoged. En sognefoged var den lokale politimyndighed. Stillingen ned-
lages næsten overalt i 1973. Dette hverv havde Sørens far også haft, og Søren var sognefo-
ged til sin død. Der har tilsyneladende ikke været børn i ægteskabet. I stedet fik de et par ple-
jebørn. Et af dem hed Ane Kirstine Poulsdatter. Hun var datter af Poul Henrichsen i Gudum, 
der var en bror til Inger. Han døde imidlertid i 1831, og det var sikkert derfor, at Ane Kirsti-
ne kom i pleje i Romdrup. Hun blev i 1859 gift med Jens Nielsen. Han blev kaldt Boels-Jens 
og var søn af Niels Nielsen Boelsmand og Kirsten Nielsdatter. Slægten Boelsmand havde 
tidligere haft Henriksholm, og før den tid havde de i generationer haft en gård, der lå ved si-
den af Henriksholm, og som blev flyttet ud af byen i 1857 og kaldt Kærhavegård.  
Efter Søren Jensens død overtog Boels-Jens fæstet af ejendommen. I 1879 købte han gården 
for 20.000 kr. af Scimmelmann på Lindenborg.  Jens og Ane Kirstine fik fire børn, som des-
værre alle døde som unge. De fik også en plejedatter. Hun hed Karen Kirstine Pouline Niel-
sen og var datter af Ane Kirstines søster Johanne Cathrine og præstegårdsforpagter i Vester 
Hassing Peder Chr. Nielsen. Pouline blev i 1882 gift med gårdejer Anders Christen Nielsen 
fra Gultentorp i Nøvling sogn, hvor parret også bosatte sig i første omgang.  
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De ældste gravsten, som findes på de to kirke-
gårde, er Søren Jensens og Inger Henrichsdat-
ters. Søren er født i Romdrup, som søn af Jens 
Sørensen og Maren Jacobsdatter. Sørens fader 
havde samme år, som Søren blev født, fæstet 
en gård, der lå, hvor Carl Voldbjergs lade lig-
ger i dag. I 1826 overtog Søren fæstet af går-
den fra faderen. Han var året før blevet gift 
med Inger Henrichsen.  

Ane Kirstine og Jens Nielsen 
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Anders Chr. Nielsen skriver 
i sine erindringer bl.a.: ”I 
året 1887 døde min kones 
plejemor, og samme år døde 
hendes plejesøster, der var 
20 år gammel. Det var en 
stor  sorg, især for min ko-
nes plejefar Jens Nielsen, 
der da var uden børn.  
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Vi holdt os lidt tilbage med at besøge ham; men så kom der bud efter os, vi ikke kom ofte 
nok til ham. Han sagde, at ville vi ikke omgås ham som hans kæreste børn, så var livet in-
genting værd for ham, da han ikke havde anden familie. Vi lovede at komme og holdt løftet, 
og så var han glad, og især da vi lovede at overtage gården efter ham. Derefter oprettede han 
testamente”. 
 Jens Nielsen døde den 22. november 1888.”Vi skulle så overtage boet. Gården var på 84. 
tdr. land; men på mange måder i uorden. Læge Scholter, som var huslæge hos ”Boels-Jens”, 
advarede mig mod at bebo gården, da den var smittefarlig p. g. a. tuberkulose  blandt menne-
sker og dyr. Han mente ikke, at vi kunne forsvare at flytte derind med vore 5 børn. Jeg solgte 
så kreaturerne og satte så ny ind i et nybygget kreaturhus samt lod lave en artetisk brønd; det 
var den første i vid omkreds. Vi har ingen tuberkulose haft i familien uden en lille søn, der 
døde året efter 2 år gammel; men det var af strubehoste”. Sønnen hed Niels Peter Fønns Ni-
elsen. 
 At lægen var nervøs for familien var måske ikke uden grund. Den nævnte plejesøster, der 
hed Kirsten, var død af tæring, ligesom hendes søster Inger Henriette var død af brystsvage-
lighed. 

Denne grav-
sten, som står 
ved siden af 
Jens Nielsens, 
er uden ind-
skrift; men er 
sikkert sat over 
hans hustru 
Ane Kirstine. 

Pouline og Anders Nielsen 
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”I 1913 indtraf den forfærdelige begivenhed, at vor gård brændte. Der brændte til forskellige 
tider i den vinter og det forår 8 gårde i byen vel på grund af elektricitet” Branden opstod i 
nabogården, der lå kun et par alen fra A. Chr. Nielsens gård. Herom kan læses i Lokalhisto-
risk Forenings hæfte: ”Elektriciteten og den røde hane”. 
”Efter branden  ville jeg flytte; men min kone ville ikke. Jeg foreslog, at vi skulle bygge en 
gård i Nørrekæret og sælge og bygge på jorden her i byen. Men det blev ikke, som jeg ville, 
dertil bevirkede, at tre af mine døtre havde gode hjem  og Nielsine var lærerinde; de tre an-
dre var for unge. Vi købte grunden til vor nuværende hjem (Romdrupvej 76), hvor villaen nu 
ligger. Sommeren 1913 byggede vi. Da materialerne var billige, kostede villaen os kun 1200 
kr. Vi udrettede jo selv alt arbejdet uden håndværkere. Jorden var kun bevokset med tidsler 
og brændenælder. Ved nordre side lå en smedie og et gammelt beboelseshus, som vi brød 
ned og jævnede med jorden samt omlagde haven. Den lå brak i et år for at få den i kultur; 
den var svær at få jævn, så vi måtte planere meget”. Det fortælles, at Pouline ikke var tilfreds 
med husets størrelse, da der blev sat af til det. Man blev nødt til at gøre huset større. 
I 1916 var Anders Chr. Nielsens indkomst på 3000 kr. Han havde en formue på 32.000 kr. 
og dette udløste en kommuneskat på 80 kr. og en statsskat på 88,30 kr.   

Lokalhistorisk Forening afholder gene-
ralforsamling den 3. marts kl. 19 på 
Arkivet. Dagsorden ifølge lovene. 
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Pouline og Anders Nielsen fotograferet 
af Per Christian Nielsen engang i 
1920érne. 
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I 1938 overtager sønnen Peder Chr. Nielsen huset. Han havde bier, og derfor fik han tilnav-
net ”Honning-Per”. Han fotograferede også meget på et tidligt tidspunkt. På arkivet har vi en 
del af hans negativer lavet på glas, og de har givet nogle flotte billeder fra Romdrup, både 
ude og inde. Anders Nielsens to døtre, Nielsine og Rosalie, ligger begge begravet på Rom-
drup Kirkegård. Nielsine var lærerinde i Sterup i Vendsyssel, mens Rosalie blev gift med 
Jens Johan Jensen, lærer ved Vridsløselille Forbedringshus og fik derfor navnet Jensen. 
Stenhuggeren kom til at skrive Nielsen på stenen, men han har ingen retteknap, og må nøjes 
med lim og stenstøv. Og med tiden vil sådanne rettelser dukke op igen. Marie K. Jensen var 
datter af Rosalie Jensen. 
Den største sten på familiegravstedet bærer navnene Peter og Maren Hejlesen. Deres sidste 
fælles bopæl var på gården ”Nielsminde ” i Gug, og de er begge blevet begravet på Almen-
kirkegården i Aalborg. Maren var søster til Pouline, som var gift med Anders Chr. Nielsen. 
Man kan så undre sig over, hvordan parrets gravsten er kommet til at stå i Romdrup. Det for-
tælles, at gravstenen i en sen nattetime er blevet flyttet til Romdrup kirkegård på Peder Chr. 
foranledning. Provst Tage Nielsen blev ifølge historien temmelig overrasket, da der pludse-
lig stod en ny og meget stor gravsten på kirkegården. Endda den største af dem alle. 
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Rosalie Nielsen fotograferet af Per Christian 
Nielsen 

F.v. Per Chr. Nielsen, ukendt, Jens Hurup, 
Per Nielsen Laursen 
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Christen Adamsens datter Ane blev i 1886 gift med Niels Peter Sørensen Flou, som var 
gårdejer i Egense. Ved svigerfaderens død overtager han ”Kærhavegaard” og køber den i 
1897 af Schimmelmann på Lindenborg for 23.000 kr. Sælger ville dog ikke hæfte for ejen-
dommens nøjagtige skel, og han ville beholde  jagtretten i 10 år. For at kunne købe gården, 
måtte enken Ane Flou dog afstå sin fæsteret. Til gengæld blev der oprettet en aftægtskon-
trakt, hvori der stod opremset alle de ydelser, som den nye ejer skulle levere årligt. Det 
gjaldt både aftægtshus, forplejning, kørsel til kirke med ejendommens bedste køretøj og påli-
delig kusk, pasning ved sygdom og en ordentlig og anstændig begravelse. Aftægtskontrakter 
var en almindelig foranstaltning på den tid og ikke nødvendigvis et tegn på mistro. I 1910 
lod Peter Flou den statelige hovedbygning opføre. I 1916 var hans indtægt 3600 årligt og 
hans formue på 40.000 kr. Det blev til 113 kr. i kommuneskat og 100 kr. i statsskat. Peter 
Flou gik selv på aftægt i 1924 sammen med sin hustru og overlod ejendommen til sønnen 
Marinus Flou. De flyttede dog væk fra gården og købte et hus, der lå på Postvej 2. Den tidli-
gere ejer skulle dog have en stue i huset, og Peter Flou skulle sørge for lys, varme og fuld 
kost til ham. Endvidere skulle han bekoste en begravelse, når den tid kom. Både Peter Flou 
og Marinus Flou har været aktive i kommunens offentlige opgaver.  
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I 1849 fæstede Christen Adamsen en gård, der lå ved 
siden af ”Henriksholm”. I 1857 blev gården flyttet ud 
i et område, der kaldtes ”Kærhaven”. Heraf fik den 
sit navn ”Kærhavegaard”. Ved jordomlægninger fik 
gården et samlet areal omkring stedet, hvor den blev 
flyttet ud. Christen Adamsen kom fra Vårst. Han var 
født i 1815, som søn af Adam Sørensen og Mette 
Larsdatter. Hans hustru hed Ane Christensdatter og 
kom fra Storvorde. 

Marinus Flou var en af de første til at 
aflevere arkivalier til Lokalhistorisk 
Forening. Han kom med kassebøgerne 
fra Romdrup-Klarup Sparekasse. 
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Hun var født i Klarup og havde været tjenestepige i Romdrup, hvor hun var blevet gift med 
Jens Jensen Kjærager, der året forinden havde fæstet en gård, der lå på Romdrup Bakke. Jens 
Jensen døde kort tid efter. Anders Jensen Bech overtager gården og enken. Da han dør i 
1865, overtager en søn, Jens Chr. Andersen Bech, ejendommen. Gården blev i 1869 flyttet 
ud fra byen og blev senere kaldt ”Christianshøj”. J. Chr. Bech købte den i 1876 af Schim-
melmann for 25.600 kr. Han blev gift med Ane Marie Jensdatter Winther. I ægteskabet var 
der tre sønner, som senere skulle blive ejere af større gårde i Romdrup:  
Anders Jensen Bech, der bliver gift med Anne Marie Pedersen. De overtager gården 
”Sofieholm”  i 1904 efter enken Sophie Nielsen. Deres søn, Jens Chr. Bech, overtager går-
den i 1933. 
Jens Jensen Bech købte ”Vældegård” i 1896 af Johan Frederik Hoff og blev gift med Mette 
Larsen Søndergaard fra Lillevorde. I 1916 var hans indtægt 3800 kr. og formuen 48.000 kr. 
Deres søn Laurits Bech overtager gården i 1928. Laurits Bech var sognerådsformand ved 
kommunesammenlægningen i 1970, da Romdrup-Klarup Kommune blev nedlagt. 
Niels Jensen Bech overtager ”Christianshøj” i 1902, som han indtil da havde bestyret for sin 
moder. Samme år bliver han gift med Kirstine Henriksen. I 1916 havde han den næststørste 
indtægt i sognet. I 1934 overlader han gården til sin svigersøn Jakob Hvirvelkær. 

Der bliver i år  ikke afholdt byvan-
dring. 

Arkivet holder sommerferielukket. Be-
søg kan aftales ved henvendelse til  be-
styrelsen. 
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Kommunerne i Danmark blev oprettet i 
1840, og Romdrup-Klarup Kommune ek-
sisterede indtil kommunesammenlægnin-
gen i 1970. En af de familier, som har væ-
ret med til at præge kommunen i hele dens 
levetid er Becherne. Anders Jensen Bech 
var den første Bech i Romdrup. Han kom 
fra Lillevorde i 1833 og blev gift med en-
ken Kirstine Marie Nielsdatter.  

I midten Ane Marie Jensdatter Winther 
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neladende først i 1883, hvor det er Peder Bechs fætter, Jens Chr. Andersen Bech, Christians-
høj og Peder Nielsen, Sofieholm, der køber den. Peder Bech bliver godtgjort det beløb , han 
hidtil havde betalt af købesummen. De to købere deler de to hovedparceller mellem sig. Året 
efter sælger de så stedet, hvor den gamle gård lå, nu Romdrup Bakke 4, til Peder Bechs sø-
ster, Kirsten, for 1200 kr. Hun havde indtil da boet på gården sammen med broderen.  Kir-
sten Bech fødte i 1857 en søn, der blev døbt Laurits Christen Hansen. Faderen var en tjene-
stekarl fra Gunderup ved navn Hans Peter Lausten, som havde tjent hos Jens Christian Lund-
by i Klarup. Sønnen bliver senere gift med Ane Cathrine Pedersen, og de køber hans mors 
ejendom mod, at han yder hende fri bolig i hendes livstid, plads til ildebrændsel samt fornø-
den pleje i huset. Desuden skulle han betale hende 72 kr. hver 1. maj og 1. november; første 
gang 1. november 1884 forud for et halvt år og udstede en panteobligation på 400 kr. til hans 
to halvbrødre Jens Peter Christensen og Christen Bech. Han betegnes herefter som husmand 
og daglejer. Den 15. januar 1906 tog han navneforandring til Laurits Christian Bech. Hans 
årlige indtægt var 300 kr., som udløste en kommuneskat på 2 kr., men ingen statsskat. I 1935 
overlader han huset til sin søn Jens Christian Bech. Laurits Bech dør i 1939, og hustruen 
Anine Cathrine dør i 1943. 

Arkivet holder sommerferielukket. Be-
søg kan aftales ved henvendelse til  be-
styrelsen. 
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En anden gård på Romdrup Bakke blev i 1844 
fæstet af Anders Jensens bror Christen. Han 
var i 1828 blev gift med sin kusine Kirsten 
Pedersdatter Bech fra Sdr. Tranders. Oprinde-
lig stammer begge familier fra Gunderup 
Sogn. I 1866 dør Chr. Bech, og gården drives 
af enken sammen med børnene. En søn, Peder  
Bech, overtager den i 1877; men allerede året 
efter bliver den udstykket. Købet afgøres tilsy-

Siddende t.h. Jens Chr. Andersen Bech 
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4 år senere køber han Tværgade 16. Udover bygningen går der en ko, nogle avlsredskaber 
og indbo med i handlen. Han forstår åbenbart at handle. Indenfor de næste 4 år sælger han 
begge ejendomme med fortjeneste. Herefter køber han en ejendom på Klarupvej 44. En no-
get større handel, og han kalder ejendommen for ”Lykkens Prøve”. Da det meste jord lå 
nord for Klarupvej, blev P. C. Knudsen derfor den lodsejer, der måtte afgive mest jord ved 
Aalborg-Hadsund Banens anlæggelse. En parcel, Postvej 2, afgives til en stedsøn Thomas 
Peter Jensen. Senere bliver det meste af den resterende ejendom solgt til N. P. Pedersen, 
Nørkær. Dog beholder han en mindre parcel, Klarupvej 56, hvor han opfører et hus, som og-
så kaldes ”Lykkens Prøve”. I 1916 var hans årlige indkomst 900 kr. og formuen 5000 kr. 
Det resulterede i en kommuneskat på 20 kr. og en statsskat på 7,45 kr. Parret bor senere på 
Labyrinten 23 og  Klarupvej 19. Hustruen Marie Kirstine dør i 1942. Begravelseshøjtidelig-
heden foregår i Klarup, men selve begravelsen i Romdrup. Efter at være blevet alene flytter 
P. C. Knudsen til Sulbæk i Understed Sogn. Han dør på Sæby Sygehus den 11. marts 1950. I 
1911 blev der oprettet telefoncentral  i Klarup med 18 abonnenter. P. C. Knudsen blev cen-
tralbestyrer, indtil han solgte i 1919. Parrets datter, Petrea Karoline Knudsen, født 1886, pas-
sede centralen indtil sin død i 1916. Der var telefoncentral i bygningen indtil automatiserin-
gen i september 1969. 

Arkivet holder sommerferielukket. Be-
søg kan aftales ved henvendelse til  
bestyrelsen. 
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 I 1880 var der kommet en skrædder til Klarup. 
Hans navn var Peder Christian Knudsen. Han 
var født i Horsens Sogn i Kær Herred i Vend-
syssel. Ud over at være skomager var han også 
landpost. I daglig tale hed han Post Per Christi-
an. Han blev i 1882 gift med Marie Kirstine Jen-
sen fra Ulsted, som i 1878 var kommet til Kla-
rup som syerske. Samme år, som de blev gift, 
købte P. C. Knudsen hus, i dag Tværgade 10. 

Den gamle telefoncentral, Klarupvej 
56. 
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Omkring 1905 kommer parret til Romdrup fra Rørdal. Christian Jørgensen købte den gamle 
smedie i Romdrup, Romdrupvej 103, og solgte den først i 1941. Grunden, hvor huset lå, var 
oprindelig gammel fællesjord. En tidligere smed havde i 1895 fået skøde på bygningerne  og 
fik i 1898 også skøde på grunden. Chr. Jørgensens samlede indtægt i 1916 var 1800 kr., og 
han havde en formue på 500 kr. 
Ud over at være smedemester blev Christian Jørgensen den 1. august fæstet til at passe det 
nye elektricitetsværk. Lønnen var 630 kr. årligt. Det pålagdes ham at holde maskinerne godt 
pudset og lokalerne i orden. Men fremskridt kan også give problemer. Allerede året efter 
brændte der 8 gårde i Romdrup. Manglende kendskab til omgangen med strøm og dårlig 
vedligeholdelse af ledningerne fik skylden. Og det gjaldt både hos bønderne og smeden. De 
blanke tråde under loftet var jo fristende at bruge som tøjsnore, og i udhusene kunne spindel-
væv og fugt godt få en sikring til at springe. Men det kunne et stykke kobbertråd i sikringen 
råde bod på. Det står der i hvert fald i en forsikringssag fra en af brandene. En af brandene 
opstår endda, mens Christian Jørgensen arbejder med sikringstavlen. Men tilliden til smed 
Jørgensen led ingen skade. Han fik fornyet ansættelse i 1914 med en årlig løn på 700 kr. I 
1918 dør hans hustru, og han flytter til Nørresundby. Her bor han indtil sin død i 1955.  
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Christian Jørgensen var født i Skinnerup i Hundborg Herred den 24. 
december 1873 som søn af murer Niels Jørgensen og hustru Ane 
Pouline Kirstine Sigshøj. Han blev gift den 18. oktober 1896 i Nørre 
Tranders med Ane Sofie Mikkelsen. Hun var født i Dollerup den 19. 
april 1873 i Sjørring sogn, også Hundborg Herred. I 1896 var hun 
flyttet fra Sjørring Sogn og til Vejgaardhusene, som det kaldtes den-
gang. På dette tidspunkt var Christian Jørgensen soldat i Aalborg. 
Året efter flytter han til Vejgaard. Efter giftemålet bor de på Skole-
gade 1, og i denne periode får de 3 børn. På det tidspunkt kaldes Jør-
gensen for arbejdsmand eller smed. 

Elværket i Romdrup, som ses herover, 
blev startet i 1907. Man havde en mo-
tor, der blev drevet af generatorgas. 
Der blev ikke produceret strøm nok til, 
at alle kunne køre med tærskeværk og 
kværn samtidig, så man måtte skiftes. 
Men allerede i 1923 var storproduktio-
nen af strøm nået så vidt, at strømmen 
kunne købes hos Himmerlands Elfor-
syning, og elværket blev lukket. 
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kundskaber og god opførsel, og måske er det derfor , at hun i 1834 bliver ansat som tjeneste-
pige hos provst Fogh i Romdrup. I denne stilling har hun sikkert lært at kende skolelæreren. 
Ved vielsen nævnes hun som plejedatter af familien i Romdrup præstegaard, måske fordi 
hendes fader dør allerede i 1836. Selv dør hun den 26. marts 1855, og da Christen Christen-
sen åbenbart ikke bryder sig om at være alene, gifter han sig i den 29. oktober 1858 med sin 
husholderske Bolette Sørensdatter Nørgaard. Hun var født den 10. oktober 1828 i Romdrup 
Nørgaard, som datter af Søren Jensen og Maren Nielsdatter. Christen Christensen dør den 
26. april 1865, og Bolette må flytte fra skolen med 2 børn. Hun flytter til Romdrup, måske 
Romdrupvej 68, som hendes bror Niels havde købt i 1868, og som hendes søn overtager i 
1895. Omkring 1879 flyttede hun ind hos sin datter Marie Sophie og hendes mand i en gård i 
Lillevorde og bor her indtil sin død den 13. april 1896.—Skolelærer Christen Christensen og 
hans tre koner satte 13 børn til verden. I dag vil vi sige, at det var dog mange; men det var 
intet at regne, når man ser på hans efterfølger i embedet, Ove Wrist Nielsen Wrist. 

 Skolelærer Christen Christensen var født i Tapdrup Sogn den 
16. april 1806 som søn af skoleholder Christen Rasmussen og 
hustru Maren Christensdatter. Han dimitterede fra Ranum  Se-
minarium i 1827, og i 1834 blev han gift første gang i Håsum 
Kirke med Kirstine Frederikke Voetmann. På det tidspunkt 
huslærer på Krabbesholm. Hun var husjomfru hos sin svoger 
H. Rasmussen på Nyholm. I 1835 overtager Christen Christen-
sen førstelærerembedet efter lærer Peder Lindegaards død. 4 år 
senere dør Kirstine Frederikke; men Christen Christensen gif-
ter sig allerede året efter med Marie Sophie Nielsen, datter af 
en arbejdsmand på fabrikken i Gudumlund. Ved hendes konfir-
mation vurderer Præsten i Gudum, at Marie Sophie har gode  

Her boede Christen Christensen i be-
gyndelsen af sin embedsperiode. Huset 
var incl. skolestue ca. 16m x 6m. I 
1844 blev der bygget en ny og større 
skole. Den blev nedrevet i 1966. 
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I 1876 dør  hustruen. Året efter bliver han gift med Johanne Frederiksen fra Klarup. Med 
hende får han  14 børn. Da Wrist Nielsen bliver far for sidste gang er han 69 år. Nogle af 
børnene dør ganske unge af sygdom.  Et par stykker udvandrer til Amerika. På arkivet har vi 
et par billeder, som de har sendt hjem. I 1895 bliver Wrist Nielsen afskediget på grund af 
tunghørhed. Han blev ansat i Romdrup-Klarup den 1. juli 1865. Skolen lå da, hvor cykelpar-
keringen er nu ved siden af Lokalhistorisk Arkiv.  I den ene ende af skolen var der bolig for 
læreren.   
Da Wrist Nielsen dør i 1912, flytter hustruen til Klarupvej 4 sammen med 2 døtre. I 1916 
flytter  hun til Løkkegade i Aalborg. Hendes årlige indkomst på dette tidspunkt er 200 kr. Jo-
hanne Nielsen dør i 1921. I de to ægteskaber blev der sat 23 børn til verden, hvoraf i hvert 
fald en tog til Amerika. Her blev han fotograferet flere gange, og et par af billederne er hav-
net på Lokalhistorisk Arkiv for Romdrup-Klarup. -  Navnet Wrist findes i dag stadig i de eg-
ne, hvortil  ”udvandrerne” kom fra Harboøre.  
I dag  findes i Aalborg  bl. a. Wrist Ship Supply. Firmaet blev grundlagt i 1953 af Ove Wrist, 
som er en af  sønnerne fra  læreren fra Klarup, og er i dag verdens største leverandør af bun-
kerolie til skibe. 
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Lærer Ove Wrist Nielsen Wrist stammer fra Har-
boøre.  I midten af 1800-tallet flyttede mange 
familier fra Vestkysten og slog sig ned som fi-
skere andre steder med et mere fredeligt hav. 
Mest kendt blev tilflytterne til Gjøl, som forfatte-
ren Hans Kirk beskrev i sin roman ”Fiskerne”. 
Wrist Nielsen var gift 2 gange. Først med Ane 
Johanne Clemmensdatter Paakjær i Harboøre 
Sogn. Der var 9 børn i dette ægteskab.  
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Frans Wilhelm Rasmussen blev født 19. november 
1888 i Rynkeby. Han blev dimitteret fra ”Den danske 
Realskole´s seminarium i 1910, og  ansat  som før-
stelærer ved Romdrup-Klarup Skole i 1915 og kirke-
sanger ved Klarup Kirke. Tre år senere blev han gift 
med Johanne Rasmussen, som var født i Klarup. Han 
var førstelærer på skolen indtil 1954, hvor han blev 
bevilget afsked. Efter sin afsked virkede han som vi-
kar på skolen. 
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Efter sin ansættelse i Klarup blev Rasmussen indkaldt til sikringsstyrken af flere omgange. 
Første Verdenskrig udkæmpedes jo udenfor Danmark; men alligevel indkaldtes der forsvars-
tropper. Medens han var indkaldt, var der vikar på skolen. Rasmussen måtte selv betale løn-
nen til vikaren!! I 1916 havde han en indtægt på 1161 kr. og ingen formue. Som lærer i en 
landsbyskole var man den gang  næsten selvskrevet til at deltage aktivt i foreningslivet. Læ-
reren  var jo vant til at regne og skrive, så han kunne bruges som kasserer  mange steder. 
Han var vant til at tale og fortælle, så  han kunne også være formand. Og som kirkesanger 
kom han tæt på store begivenheder i familierne, så  læreren var ofte inviteret med, når man 
gik fra kirke. Johanne Rasmussen fortalte, at lønnen var 500 kr. om året for at synge i kirken 
alle søndage, helligdage, ved bryllupper og begravelser og for at føre kirkebogen. Rasmus-
sen var ivrig gymnastikmand. Skolen havde ingen gymnastiksal; men Forsamlingshuset var 
også gymnastiksal, så her dirigerede  han med  de mange karle og drenge fra egnen, som gik 
til gymnastik om vinteren. Og da han var formand for gymnastikforeningen, deltog han også 
i gymnastik på amtsligt plan.  Ud over det daglige skolearbejde arrangerede han også skole-
udflugter. Både mindre cykelture til Lundby Krat; men også ture til København. I de år var 
fregatten Jylland indrettet til overnatning for skolebørn fra provinsen.  Da krigen kom, blev 
cyklerne taget i brug igen.  


