Slægtshistorie
Fortalt af: Jytte Rømer Sørensen

Min Oldefar:

Lars Vadum Rømer.
(Kaldenavn: Lars)

Født: 24-6-1850 - Død: 15-11-1924.

Lars blev født den 24-6-1850 i Sindal Skole, Sindal Sogn. Hans forældre var lærer Christian Bastian
Wegener Rømer (27-5-1819/3-4-1888) og Christiane Louise Smith (19-3-1815/5-6-1885) Lars var den
ældste ud af en børneflok på 3. (Se anetavler side 40-42)

Sindal Skole bygget omk. 1847.
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Lars mor:
Christiane
Louise Smith.

Lars far:
Christian Bastian
Wegener Rømer.

Den 28-6-1850 blev Lars hjemmedøbt og 22-9-1850 blev han fremstillet i Sindal Gl. Kirke. Lars blev
konfirmeret i samme kirke den 2-10-1864.

Sindal Kirke.
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Min Oldemor:

Andrea Margrethe
Jensen.
(Kaldenavn: Andrea)

Født: 17-4-1859 Død: 12-11-1885.

Andrea blev født den 17-4-1859 i Komdrup, Komdrup Sogn. Hendes forældre var gårdmand Jens Christian
Andersen og Ane Cathrine Sørensdatter. Andrea var den anden ældste ud af en børneflok på fem.

Andreas mor: Ane Cathrine Sørensdatter født
på Damsgaard i Sahl ved Ringkøbing. Ane tog
senere i livet efternavnet Damsgaard i stedet
for Sørensdatter.

Den 26-6-1859 blev Andrea døbt i Komdrup Kirke. Gårdmandskone Ane Larsen var gudmor til Andrea og bar
hende ved dåben. Gårdmandskone Christine Smidt og Gårdmænd: Hans Jensen, Søren Laursen, Jens Nielsen
var faddere. Andrea blev konfirmeret i samme kirke første søndag efter påske den 20-4-1873. Ved
konfirmationen skrev præsten, at Andreas kundskaber og opførsel var meget god, samtidig havde præsten ved
konfirmationen kontrolleret at Andrea var koppevaccineret 13-7-1860.
3

Slægtshistorie
Fortalt af: Jytte Rømer Sørensen

Komdrup Kirke.

Dåbsfad og kande brugt ved Andreas dåb 1859.

Skudsmålsbog. Andrea Margrethe Jensen.

Andrea Margrethe Jensen
en Datter af Gaardmand Jens
Christian Andersen og Hustru Ane
Cathrine Sørensen i Komdrup,
er født den 17 April 1859, døbt
i Kirken den 26 Juni samme Aar,
vaccineret 13 Juni 1860 af doctor Gad.
Efter at være udskrevet af Komdrup
Skole paa lovbefalet Maade blev
hun confirmeret i Komdrup Kirke,
Aar 1873 den 20 April med
Vidnesbyrd: Kristendoms Kundskab Meget godt + og Opførsel
Meget godt, den paafølgende Søndag var hun første Gang Gjæst
ved Herrens Naadebord
Gud bevare hende fremdeles
paa Livets Vej!
Sønder Kongerslev Pst. gaard
den 15 December 1873
M F D Hammer
Andrea Margrethe Jensens skudsmålsbog.
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En skudsmålsbog var en kontrolbog, som det fra 1833 til 1921 i Danmark var pålagt tjenestefolk at fremvise ved
pladsskifte. Personer, der skulle rejse til f.eks. et andet sogn, skulle tidligere medbringe løse, stemplede
papirer, men herfra kunne man let fjerne en ufordelagtig bedømmelse (skudsmål). Samlet i skudsmålsbogen
stod oplysninger om fødsel, forældre, dåb, skolegang, konfirmation og derefter påtegninger fra arbejdsgivere.
I 1867 blev det forbudt at skrive egentlige skudsmål om opførsel og evner, men bogen ændrede ikke navn. Da
der kun måtte anføres tjenestetid og sted, blev det almindeligt at skrive anbefalinger ved siden af.

Skolelærer. Lars Vadum Rømer
Både Lars far Christian Bastian Wegener Rømer og hans bedstefar Laurs Wadum Rømer var skolelærere. Det lå
i kortene, at Lars også skulle gå den vej. Lars tog på Lyngby Seminarium ved Grenå, lige som sin far, en tre årig
læreruddannelse og var færdig som seminarieuddannet lærer i 1870.

Billede af Lyngby Seminarium 1863.

Da Lars Vadum Rømer var færdiguddannet som lærer, opholdt han sig i en kortere periode mellem 1870 og
1874 i Komdrup lidt syd for Ålborg. Han har formentlig i 1873 søgt på følgende lærerstilling ved Komdrup Skole.

!! Mærk!!
En ung Seminarist med gode Eksamenscharakterer og som af og
til kan lede Kirkesangen og har Lyst til at øve sig i Skolegjerningen,
kan strax eller senest til 1ste Septbr. dette Aar blive ansat som
Hjælpelærer hos Kirkesanger og Skolelærer Mortensen i
Komdrup, Aalborg Amt, naar man herom henvender sig skriftligt
eller personligt til Sognepræsten for Sønderkongerslev Pastorat.
Sønderkongerslev Præstegaard, den 17de Juni 1873.
M.F.D. Hammer.
Stillingsopslag Aalborg Stifttidende 18-6-1873
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I Komdrup lærte lærer Lars Vadum Rømer sin kommende kone Andrea Margrethe Jensen at kende. Der var 9
års forskel på Andrea og Lars og familiemyten fortæller, at Lars Vadum Rømer var lærer for Andrea Margrethe
Jensens i Komdrup Skole, hvilket godt kan passe med tidspunktet.
Allerede knapt et år senere i september 1874 blev der en stilling som lærer ledig i Bindslev tættere på Lars
Rømers fødeegn Sindal, og Lars Rømer søgte stillingen.

Beskikkelse.

Under 1ste September har
Skoledirektionen for Horns Provsti i Hjørring Amt
beskikket Seminarist L. V. Rømer til at være
Skolelærer ved Skovens og Aasens Skoler i
Bindslev Sogn.
Vendsyssels Tidende 5-9-1874.

Lars V. Rømer blev ansat ved Skovens og Asens skoler i Bindslev sogn den 1-9-1874. Sognerådet i Bindslev
havde på grund af mange børn i området i slutningen af 1860erne godkendt en plan, hvorefter der skulle
bygges en ny skole med bolig for en ugift lærer »lidt nord for Skovstederne« ved vejen fra Bindslev til Måstrup.
Endvidere skulle der lejes et skolelokale på Asen syd for Ejås ved vejen fra Sønder Bindslev til Bjørnbak. Derved
kunne man afhjælpe pladsmanglen ved Bindslev skoler. Læreren skulle undervise hvert sted 3 dage om ugen, i
Skoven mandag, onsdag og fredag og på Asen de andre dage. For at komme fra den ene skole over til den
anden, skulle læreren over en å, og det foregik via en spange (bro) i nærheden af det gamle vadested ved Ejås.
Skoven Skole stod færdig i 1870. I Skoven skole var der 44 elever og i Asen 24. Den første lærer ved skolerne ”L.
Højmark” ragede på et møde uklar med den barske højskoleforstander ”Viborg” fra området og måtte søge sin
afsked i 1874. Lærer Rømer søgte stillingen som hans efterfølger og kom til Skoven og Asen skoler i 1874. På
det tidspunkt var undervisningsmaterialerne ved Bindslev skoler meget dårlige. I 1875 blev der afholdt et møde
med sognerådet i Bindslev om fornyelse af materialet. Man kan se fra mødet, at lærer Rømer havde sin egen
mening om hvilket materiale, han ville undervise ud fra. Han fik hvad han bad om, og desuden ønskede han en
globus til hver af de to skoler, hvilket han også fik gennemført.

L. Rømer; enelærer og det man
kaldte ”vandrelærer” ved Skoven
og Asen skoler 1874-77.
Lars Vadum Rømer var på det
tidspunkt, da han blev ansat ved
skolerne, ugift.
Skoven skole set fra syd.
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Skolelærer Lars Vadum Rømer og Andrea Margrethe Jensen gift 1875.
Lørdag den 6-2-1875 blev Andrea Jensen fra Komdrup viet til Lars Vadum Rømer i Komdrup Kirke. Andrea var
ved vielsen kun knapt 16 år gammel. Derfor krævedes det, at der blev skrevet ”Kongebrev” af hvilket det også
fremgår af Komdrup kirkebog, de fik bevilget. Andrea Jensen flyttede efter vielsen i 1875 op til Lars Rømer.
Flytningen fremgår af ”Jævnførelses Registret” i Komdrup kirkebog, hvor Lars Vadum Rømer og Andrea
Margrethe Jensen er registreret under vielses nummer 193.

Begge registreringer under vielsesnummer 193-1 i 1874.

Lars Vadum Rømer og Andrea Margrethe Jensen. Jævnførelses
Registret i Komdrup kirkebog 1874.

Andreas familieforhold i Komdrup.
Årsagen til at den meget unge Andrea og Lars Rømer skulle giftes kendes ikke. Var Andrea gravid på det
tidspunkt? Der er ikke noget der tyder på det, og der er ikke registreret noget barn eller dødfødt barn af parret
i kirkebøgerne hverken i Komdrup, Bindslev eller Sindal. Årsagen kan måske være, at der hos Andreas forældre
på slægtsgården i Komdrup på den tid, var store økonomiske problemer. Andreas forældre Jens Christian
Andersen og Ane Cathrine Sørensdatter måtte sælge gården, som havde været i Jens Christian Andersen slægts
eje gennem mindst tre generationer. Allerede to måneder efter Andrea og Lars Vadum Rømers bryllup, blev
der holdt auktion på gården i Komdrup ifølge Nordjyske Stiftstidende.
Auction.
Paa Grund af Bortflytning lader Jens Christian Andersen paa
den ham hidtil tilhørende Gaard i Komdrup By og Sogn afholde
offentlig Auction Løverdagen den 3die April d. M. Kl. 10
Formiddag, over Besætning, Ind, og Udbo, hvoraf fremhæves:
2 Heste, 2 Køer, 5 Faar, 2 Vogne, 1 Plov, 2 Harver, 2 Sæt
Seletøj, andre Gaards, og Avlsredskaber, 1 Sopha, 1 Skab, 2
Borde m.m. samt nogle Tønder Byg og Havre.
Vederhæftige og betjendte Kjøbere tilstaaes 6 Ugers Kredit.
Hellum-Bindsted Herreds Comptoir,
Nørgaard, den 27de Marts 1875.
Auktion Aalborg Stiftstidende 30-3-1875.

v. Wøldike.
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Den 30-11-1875 underskrev Andreas far Jens Christian Andersen skødet for salget af gården i Komdrup. Jens
Christian Andersens forældre Anders Mikkelsen og Ane Jensdatter boede på det tidspunkt på slægtsgården
som aftægtsfolk. Det underlige var, at forældrene indgik i handlen af gården, så de kom til at bo som
aftægtsfolk hos de nye ejere af gården. Ane Jensdatter døde 1876 allerede året efter overdragelsen til de nye
ejere, medens Anders Mikkelsen fik en tragisk død fire år senere den 28-12-1879. I kirkebogen i Komdrup står
der om Anders Mikkelsen: Komdrup (aftægtsmand, enkemand hos gårdejer Niels Peter Hansen i Komdrup)
Besvimelse og død var forårsaget ufrivillig hængning og kvælning i et dørgreb. Anmeldt til skifteretten 12
januar 1880. Spørgsmålet man kan stille sig er, om Anders Mikkelsen tog sit eget liv, på grund af den situation,
han ufrivilligt var havnet i med en ny ejer af gården? Der findes ingen dødsannonce over Anders Mikkelsen,
men den 2-4-1880 afholdtes der ifølge Nordjyske Stiftstidende auktion over Anders Mikkelsens sidste ejendele i
Skibsted Præstegård. Det var en samlet auktion over flere afdødes ejendele og effekterne. På auktionen var
der: Gangklæder, sengelinned, køkkenredskaber, bryggersredskaber og nogle få møbler.
I dag hjemkaldte Herren ved en blid og rolig Død
min kjære Kone, Ane Mikkelsen, født Jensen, i
hendes Alders 73de Aar, efter 48 Aars Ægteskab og
efter længere Tids Sygeleie. En Datter modtager
hende hidset og en Søn staar med mig tilbage.
Begravelsen skeer fra Hjemmet Tirsdagen den 25de
Juli, kl. 11.
Anders Mikkelsen, Komdrup.
Ane Jensdatters dødsannonce Aalborg Stiftstidende 22-7-1876.

At Andreas forældre Jens Christian Andersen og Ane Cathrine Sørensdatter i 1875 accepterede, at deres kun 16
årige datter Andrea blev gift med den 9 år ældre skolelærer Lars Rømer var måske i håbet om, at Andrea ville få
en bedre økonomisk fremtid bedre end den, de selv kunne give hende.

Andrea og Lars Vadum Rømers flytning og børn.
I Sindal Skole hvor Lars Rømers far var lærer, var der store
pladsproblemer, børnetallet var steget stærkt, så sognerådet og skolekommisionen i Sindal måtte se at finde en
løsning på problemet. Man besluttede at bygge en ny skole
på den nordlige del af Slotved Mark. Lars Vadum Rømer
blev ansat ved den nye Slotved Skole den 5-10-1877, så
Andrea og Lars flyttede fra Skoven Skole i Bindslev og ind til
Sindal.
Andrea og Lars Rømer fik deres første barn Christian Carl
Bastian Wegener Rømer født den 21-11-1878 i Slotved
Skole.
Andrea og Christian.
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Den 26-10-1880 blev deres andet barn Christian Ludvig Damsgaard Rømer (kaldenavn Ludvig) født i Slotved
Skole. Han fik navnet ”Damsgaard” efter den gård hvor Andreas mor Ane Cathrine Sørensdatter var født i Sahl
ved Ringkøbing i 1834.
Andrea og Lars Rømers tredje barn Christian Ludvig Rømer blev født den 13-3-1882 også i Slotved Skole.

Andreas søster Caroline.
I en periode omkring 1880 boede Andreas søster Caroline Jensen i Slotved
Skole hos Andrea og Lars, hvor hun hjalp Andrea med børnene. Det var her
Caroline lærte sin kommende mand Martinus Klitten at kende. Klitten
familien havde relationer til Rømer familien, da en Jens Klitten havde været
hjælpelærer hos Lars Vadum Rømers farfar. Martinus Klitten var emigreret til
USA i 1878, men var hjemme på besøg i Danmark, da Caroline var hos
Andrea og Lars i Slotved Skole. Caroline besluttede at prøve lykken i USA og
rejste derover sammen med Martinus Klitten i 1884.

Andrea og Lars Vadum Rømers ”sorte år” 1882.
Året 1882 blev et meget ”sort” og tragisk år for Andrea og Lars Rømer.
Den 4-3-1882 døde parrets mellemste søn Christian Ludvig Damsgaard Rømer, han blev kun 16 måneder
gammel. I Sindal kirkebog står der, at Christian Ludvig døde af lungebetændelse.

Christian Ludvig Damsgaard Rømer død den 4-3-1882.
Vendsyssels Tidende 7-3-1882.

Lars og Andreas tredje barn Christian Ludvig Rømer, blev født den 13-3-1882. Det var 9 dage efter at de havde
mistet deres første dreng og tre dage efter begravelsen. Christian Ludvig Rømer blev hjemmedøbt i Slotved
Skole den 28-3-1882. Han nåede ikke at blive fremstillet ved dåb i Sindal kirke. Med undtagelse af navnet
”Damsgaard” blev han navngivet med det samme navn som den afdøde broder.
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Christian Ludvig Rømer død den 23-6-1882.
.

Vendsyssel Tidende 26-6-1882.

Kun godt tre måneder senere døde Christian Ludvig Rømer den 23-6-1882 tre måneder gammel. Ifølge Sindal
kirkebog var dødsårsagen kramper.

Andrea og Lars Rømers trængsler var ikke slut med dødsfaldet af deres anden dreng. To måneder senere måtte
de tage afsked med deres sidste dreng Christian Carl Bastian Wegener Rømer, han døde den 28-8-1882 fire år
gammel af lungebetændelse.

Christian Carl Bastian Wegener Rømer død 28-81882. Vendsyssels Tidende 29-8-1882.

Perioden fra 4-3-1882 til 28-8-1882 ændrede helt Andrea og Lars Rømers familieliv. Fra at være en familie med
liv af børn i huset, blev der tomt og stille.

Andrea og Lars Vadum Rømers sociale arbejde i Slotved Skole.
Præsten i Sindal pastor Ohrt og hans kone opfordrede i begyndelsen af 1884 til at danne en forening af kvinder,
der kunne være med til at hjælpe fattige og trængende børn i kommunen. Kvinderne skulle gennem året
samles i præstegården i Sindal en gang om måneden og forarbejde linned, strømper, tørklæder og andet.
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Medens kvinderne sad og strikkede og syede underholdt pastor Ohrt kvinderne med oplæsning. Ifølge
Frederikshavns Avis 29-12-1884 blev der i Slotved Skole hos Andrea og Lars V. Rømer afholdt uddeling af tøj til
de trængende børn, samtidig med at de fik lidt ”jule godt”

Frederikshavns Avis 29-12-1884.
Der er forarbejdet over 150 Stkr. som i Aftes blev uddelt til
48 Børn, saa hvert Barn fik 3 a 4 Stkr. Uddelingen fandt Sted
i Slotved Skole, hvor Børnene samledes Kl.3. Ved frivillige
Pengebidrag fra Kvindeforeningen blev Børnene først
bespiste med Risengrød og Æbleskiver, Kaffe og Julekage. Et
stort, smukt pyntet Juletræ, der vakte almindelig Beundring,
blev tændt for Børnene Kl. 4⅟2, og hvert Barn fik noget Jule
godt og Smaaforæringer. Pastor Ohrt oplæste H. C.
Andersens Eventyr ”Grantræet”, og knyttede nogle
Bemærkninger hertil om Menneskets aandelige Juleglæde.
Til Slutning udtalte Lærer Rømer Børnenes og Forældrenes
hjerteligste Tak til Foreningen; for de rige Gaver, samt
mindede Børnene om ikke at glemme at sige Gud Fader Tak
for alle Ting; thi fra ham kommer al god Gave. Festligheden
sluttedes med et Fadervor.

Lars Vadum Rømers tragiske år 1885.
Den 5-Juni-1885 døde i Sindal skole Lars V. Rømers mor Christiane Lovise
Rømer (født Smith) 70 år gammel. Hun blev begravet den 11-6-1885 på
Sindal kirkegård.

På det tidspunkt ventede Andrea og Lars deres fjerde barn og Andrea nedkom den 31-10-1885 med en datter.
Ifølge jordemoderprotokollen var fødslen ukompliceret, men Andrea Margrethe Jensen afgik ved døden af et
hjerteslag, tolv dage senere den 12-11-1885 i Slotved Skole Sindal. Måske havde Andrea fået en infektion i
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forbindelse med fødslen. Andrea blev begravet fra hjemmet i Slotved Skole syv dage senere den 19-11-1885 på
Sindal Kirkegård. Samme dag som begravelsen foregik blev den nyfødte datter døbt i kirken, og hun blev
opkaldt efter sin afdøde mor og farmor og fik navnet Andrea Louise Margrethe Rømer.

Koret i Sindal Kirke.

Dåbsfad Sindal Kirke brugt ved Andrea L. M. Rømers dåb 1885.

Vendsyssels Tidende 17 og 21-11-1885.

Lars Vadum Rømer stod nu alene tilbage med sin tolv dage gamle datter ”Andrea”.
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Andrea Margrethe Jensens dødsattest 1885.
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Lars Vadum Rømers andet ægteskab 1886.
Den 29-10-1886 to dage før at
Lars og afdøde Andreas datter
blev et år, giftede Lars sig igen
med den 31 årige Else Johanne
Christensen fra Tårs, som ligger
lidt syd for Sindal. Måske havde
Johanne, som hun blev kaldt,
været husbestyrerinde hos Lars
og hjulpet ham med den lille
Andrea.

Kultegninger af Johanne og Lars.

Lars V. Rømer og Christian Rømer 1886.

Lars.

Christian.

Sindal Mejeri. ”Triticum”

De to brødre Lars og Christian Rømer var på egnen omkring Sindal to fremtrædende personligheder. Skal man
bedømme deres offentlige virke i forhold til den omtale de fik i årene 1885-1915 i ”De nordjyske Aviser”, var de
meget aktive indenfor mange forskellige felter. Christian var 6 år yngre end Lars. Han havde i 1882 købt
”Østergård” ved Sindal af deres far og var derfor meget interesseret indenfor landbrug. De to brødre deltog i
1886 i et møde i Sindal Skole for at høre om hvordan stemningen var blandt sognets beboere med hensyn til
oprettelse af et andelsmejeri i byen. Christian havde forhørt sig andre steder i Nordjylland, hvordan
tilfredsheden var med de nystartede mejerier. Han kunne på mødet kun anbefale den nye mejeridrift, og han
så en kæmpe fordel i, at mælken kun blev forarbejdet et sted og ikke rundt omkring i de små hjem. Derved
kunne man få en mere ensartet produktion af smør til det engelske marked. Han pointerede, at det var vigtigt
at få så mange af de små husmænd med, da de ville have størst fordel af fællesskabet. Alle ville gennem
mejeridriften opnå meget bedre priser for deres produkter. Der blev nedsat et udvalg på 11 medlemmer og de
to brødre blev valgt. Mejeriet blev en realitet og blev bygget 1887-1888 i Nørregade i den nye bydel ”Sindal
Stationsby”.
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Johanne og Lars V. Rømers første barn 1887.
Den 21-7-1887 blev Lars og
Johannes første barn ”Carl
Johan Rømer” født i
Slotved Skole.
På billedet t.v. ses Andrea
ca. 3 år og Carl knapt 1 år
gammel.
Billedet t.h. Lars, Johanne,
Carl og Andrea.
Billeder fra 1888-1889.

Lars Vadum Rømers politiske arbejde.
Frederikshavn Avis 12-4-1888.
Lars Rømer var medlem af ”De konservative Klubber” i
Vendsyssel. Han blev, kan man se af de Vendsysselske aviser,
meget ofte brugt som taler ved de konservatives møder i det
nordlige Jylland. Talen næste side holdt Lærer Lars Vadum
Rømer ved et møde i ”Tolne Skov” den 8 oktober 1888.
Talen og emnet var meget karakteristisk for hvad Lars Vadum
Rømer stod for politisk.

Lars Vadum Rømers gode ven Anton Johst.
Anton Mathias Johst var født den 17-8-1840 i Skælskør. Johst købte i 1872 to gårde
Søndre og Nørre Taagholt i Sindal og bosatte sig på Nørre Taagholt. Johst blev en af
Lars og Christian Rømers meget gode venner. Han arbejdede, som de to Rømer
brødre ihærdigt for oprettelse af Sindal Mejeri. Desuden var Johst også aktiv politisk
for samme parti som Lars Rømer, og han var opstillet et par gange til Folketinget for
Hjørring
kredsen. Johst døde meget pludselig den 30-6-1898 58 år gammel. Nogle
hærdigt
af de offentlige hverv og poster indenfor landbrugsorganisationer, som Johst havde,
overtog Christian Rømer efter vennens død.
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Møde i ”De konservative Klubber” i Tolne Skov den 8 oktober 1888.

Frederikshavn. 8 Oktober. 1888.
Mødet i Tolne Skov. Til i Gaar havde de konservative
Klubber for Kvissel og Mosbjerg indbudt til et Møde i
Tolne Skov. Dels paa Grund af den sene Aarstid og dels
fordi høsten endnu er i fuld Gang paa mange steder her i
Egnen, var der kun mødt forholdsvis faa Deltagere.
Proprietær Holm, Eskjær bød Velkommen, hvorefter
Lærer Rømer, Sindal, talte for Fædrelandet, idet han
navnlig lagde paa Sinde, at det var Enhvers Pligt at gjøre
alt, hvad der stod i hans Magt, for at værne sit Fædreland
mod ydre Vold. Taleren henviste til 1807, til det store Tab,
vi led den Gang, fordi vi ikke vare beredte til at møde en
Fjende. Det er Forsvaret, det beror paa; man kan nok blive
ked af stadig at høre, at man skal give saa vidt man kan,
men naar vi rigtig betragter det, bliver det vi give hen for
Fædrelandets Skyld, dog for intet at regne imod, hvad vi
paa een Gang kan miste. Forsvarets Modstandere med
deres stadige Omkvæd: Hvad kan det nytte? henviste
Taleren til 1659. Det viste sig den Gang, at det kunde nytte
at forsvare sig selv. Hvorfor Skulle vi saa ikke bygge et
Værn, der kan staa fast. Med Ønsket om, at Frederik III’s
Mand maatte besjæle det danske Folk, saa vi virkelig gjøre
alt, hvad vi kan, for at værge vort Fædreland, udbragte
Taleren et ”Længe leve Danmark”

Sproget var anderledes dengang, men Lars Vadum var i alle sine taler en stor forkæmper for fædrelandet og
kongen. Man kan sige at emnet Lars talte over ”at forsvare Danmark” var for ham lidt dobbeltmoralsk, da Lars
som søn af en degn/skolelærer var fritaget for militærtjeneste. Lars Rømer var af denne grund ikke indtegnet i
Lægdsrullen, og derfor må man formode, han aldrig selv har været soldat og trænet til at forsvare sit
fædreland. Lars Rømer talte også ofte over emnet ”Med lov skal land bygges” og derved må man udlede, at
han var en meget retskaffen mand.
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Lars Vadum Rømers far Christian Rømer døde 1888.
Christian Rømer arbejdede som lærer i Sindal næsten til sin død den 34-1888. Han begyndte i vinteren 1887-1888 at skrante og hans søn, der
også hed Christian (bror til Lars) måtte hjælpe ham i lærergerningen.
Christian Rømer blev begravet på Sindal Kirkegård den 11-4-1888.

Ansøgning om Pensionering Nordjyllands Stiftstidende 22-3-1888.

Aalborg, den 22 Marts.
Entledigelse fra Lærerembede. Under 19.ds er Skolelærer og Kirkesanger i Sindal Sogn, Hjørring Amt, Chr. B.
Vegner Rømer efter Ansøgning paa Grund af Svagelighed afskediget med Pension fra Udgangen af denne
Maaned. Det vil sige at Chr. Rømer kun nåede at være pensionist i tre dage. Entledigelse: Tysk= afskedigelse.

Dødsfald. En af Hjørring Amts ældste Lærere C.B.V.
Rømer i Sindal, er i Tirsdags afgaaet ved Døden. Den
Afdøde, der har været ansat i Skolens Tjeneste siden
4de Marts 1846, søgte og fik fornylig sin Afsked paa
Grund af Svagelighed. Gamle Rømer var en i en vid
Kreds bekjendt og meget afholdt Mand.

Frederikshavns Avis 5-4-1888.

Johanne og Lars Vadums andet barn 1888.
Johanne og Lars Vadum Rømers andet barn Aage Christian Laursen Rømer blev født 6-10-1888 i Slotved skole,
og han blev døbt i Sindal Kirke i december 1888. Aage Rømer døde af mavekramper den 6-6-1889 og blev
begravet på Sindal Kirkegård den 9-6-1889.
17
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Lars Vadum Rømer blev ”kaldet” til Skærum Skole 1889.
I Morsø Folkeblad den 1-5-1889 kunne man læse følgende information:
For uterligt Forhold over for Skolebørnene er Læreren
ved Skærum Skole bleven arresteret. Han skal, i Følge
”Frederikshavns Avis” have tilstået sin Forbrydelse.

Nedenstående bekendgørelse kom i Aalborgs Stiftstidende 27-7-1889 om at Lærer Lars Vadum Rømer var
blevet ”kaldet” ud til Skærum Skole. Han skulle prøve, om han kunne få rettet op på den skade, som den
tidligere lærer havde forvoldt eleverne. Rømer blev afløst i Slotved Skole af lærer P. K. Nielsen med hvem, han
havde et godt samarbejde (se s. 22). Slotved skole eksisterede som skole indtil midten af 1896. Sognerådet i
Sindal gav på det tidspunkt tilladelse til at sælge skolen og noget jord tilhørende fattighuset i Sindal, som lå nær
ved Sindal Præstegård. Pengene ved salget skulle indgå i udgiften til at bygge en ny skole i Sønderskov.
-Skolelærerbeskikkelse. Skoledirektionen for Horns
Herred i Hjørring Amt har under 23. d. M. kaldet Lærer
Lars Vadum Rømer af Slotved Skole i Sindal Sogn til at
være Lærer og Kirkesanger i Skjærum.

Skærum Skole.

Opkøb af gymnastikplads Frederikshavns Avis 4-6-1889.
Andragende fra Aasted-Skjærum Sogneraad, som det
er bleven paalagt at anskaffe en Gymnastikplads til
Skjærum Skole, om Tilladelse til hertil at kjøbe 1000
Alen Jord, der ligger lige op ad Skolen, for 50 kr.
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Lars Vadum Rømer blev ansat som lærer
ved Skærum Skole i 1889. Ved siden af
lærerjobbet skulle han også være
kirkesanger og degn ved Skærum Kirke.
Skærum Kirke lå lige bag skolen.

Skærum by. Kort fra 1888.

Kort tid før Lars Vadum Rømer kom ud til Skærum Skole, blev jorden foran skolen (Q på kortet) købt til
gymnastikplads. Pladsen blev også efter skoletid flittigt brugt som legeplads af børnene fra skolen og af
børnene fra de to nærliggende gårde, fortalte Lars Rømers datter Andrea. (Se avisudklip side 17)

Skolebillede af Lars Wadum Rømer med sine elever fra Skærum Skole. Billedet muligvis taget ved Ler graven. Se kortet.
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Vejen der gik foran
Skærum Skole og forbi
den ”fælles ler grav”.
Se kortet.
Skærum Kirke i
baggrunden. Bag
granerne lå Skærum
Skole.

Folketælling 1890.
Folketællinger var en opgørelse over alle personer bosat i Danmark i et bestemt år. Her kan man finde
oplysninger om alle personer i en husstand. Den første folketælling var i 1787 og den sidste i 1930. I 1968
indførte man CPR nummeret, så var det ikke længere nødvendigt at afholde folketællinger i Danmark. En
”tællingskommisær” gik fra hus til hus og noterede på optællingslister, hvem der boede i det pågældende hus
eller gård samt hvilken stilling og alder personen havde, og hvilken religion de tilhørte. I Folketællingen i
Skærum i 1890 var Lars Vadum Rømer tællingskommisær. Det var nok i kraft af hans stilling som skolelærer, at
han fik tildelt det ærefulde job, og selvfølgelig var det Lars, der lavede optegnelsen i hans eget hjem i Skærum
Skole i 1890. Med sirlig håndskrift skrev Lars med pen oplysninger, der skulle bevares for eftertiden.

Til venstre Lars V Rømers underskrift på optællingslisten.
Nederst optællingen hos familien Rømer Skærum Skole.
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Johanne og Lars Vadums tredje barn 1890.
Christa Marie Sophie Rømer var Lars og Johannes
tredje barn født den 28-11-1890. Hun var den
første, af børnene, der blev født ude i Skærum
Skole.
Bagerst: Lars Rømer med Christa.
Forest: Johanne Carl i midten og Andrea til højre.
Billedet er fra 1891.

Moster ”Caroline” kom på besøg i Danmark 1893.

Caroline Jensen.

I 1893 kom Caroline Jensen hjem
fra USA på besøg (søster til Lars
Vadums første kone Andrea
Jensen se omtale side 9). Caroline
havde haft heldet med sig i USA
og var blevet en velhavende dame
indenfor finansverdenen, desuden
var hun blevet hotelejer. Caroline
havde alt i USA, men hun og
hendes mand Martinus Klitten var
barnløse. Carolines søster Margrethe havde i 1887 født en ”uægte”

Margrethe og Caroline Jensen.

søn Carl, og kort tid efter fødslen var Margrethe rejst over til Caroline i USA. Moderen Ane Chatrine
Sørensdatter havde Carl i pleje indtil hun og Carl også emigrerede til USA i 1891. Lars V. Rømers ældste datter
Andrea holdt som voksen forbindelse til de to mostre i USA gennem brevveksling. Af brevene kan man forstå,
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at mosteren Caroline gerne havde set, at hendes afdøde søsters datter Andrea var kommet over til hende, men
faderen Lars V. Rømer havde en anden mening. Andrea fik det sidste brev fra hendes moster Margrethe tre
måneder før Margrethe døde i 1940. Da moster Caroline døde i 1948 havde Caroline betænkt Andrea i sit
testamente. Andrea fik et halvt år efter Carolines død udbetalt en sum penge fra ”Old National Bank Spokane” i
USA.

Johanne og Lars Vadums fjerde barn 1894.

Den 7-7-1894 blev Agnes Rømer født i Skærum Skole.
Forest til venstre Christa til højre Carl.
Bagerst til venstre Andrea og Agnes til højre.
Billede fra 1895.

Postvognen der kørte på ruten Kvissel-Skærum 1905-1915.
Posten Søren Knudsen kom med post til Lars og Johanne i Skærum Skole.
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Helgenbillederne fra Skærum Kirke. 1893.

I sommeren 1893 blev Lars Vadum Rømer indblandet i en rigtig kedelig sag i Skærum Kirke, hvor Rømer var
degn og kirkesanger. Året før ved det årlige kirkesyn blev det bestemt, at kirkebænkene i den nordlige side af
Skærum Kirke skulle renoveres. Da man tog de gamle kirkebænke ned, fandt man i soklen under bænkerækkerne den gamle altertavle fra kirken, der bestod af 18 mindre helgenbilleder. Provsten blev spurgt, hvad man
skulle gøre ved billederne, og svaret var: ”Sæt dem på loftet”. Da de nye stolerækker var færdige ved påsketid
1893, blev helgenbillederne gemt i soklen under stolerækkerne i modsat side af kirken. Den 23. april kom
Rømer til at tale med en af kirkeværgerne for Skærum Kirke om helgenbillederne. Rømer tilbød 50 kr. for
billederne. Kirkeværgen sagde, at Rømer gerne måtte få billederne. De to gav hinanden håndslag på aftalen. På
museet i Ålborg var pastor Bergsøe bestyrer, og han skrev en del på det tidspunkt i de nordjyske aviser om
fjernelse af kirkeklenodier fra de danske kirker. Han påpegede, at det var stridende mod Kirkeministeriets
bestemmelser at fjerne ting fra de danske kirker og anbringe tingene på museer og i værste tilfælde, at sælge
klenodierne til udlandet. Hvordan aftalen mellem kirkeværgen og Rømer var kommet denne pastor Bergsøe for
øre, ved man ikke, men kort tid efter kom Bergsøe til Skærum Skole og bad Rømer om nøglen til Skærum Kirke.
Bergsøe ville se de gamle billeder. Da Bergsøe havde efterset dem, spurgte han Rømer, om han mente, han
kunne købe billederne. Bergsøe ville gerne give 100 kr. Rømer svarede, at det mente han godt, hvis provsten
ikke havde noget imod det.

-----------------23
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Rømer havde ellers tænkt, at han ville forærer Hjørring Museum helgenbillederne, da det var egnens museum.
Bergsøe forklarede, at han havde stiftsøvrighedens godkendelse, og det ville ikke blive noget problem at få
provstens accept. Pastor Bergsøe bad Rømer om, at tage helgenbillederne ned på sit kontor i skolen, så
billederne ikke led yderligere skade. Der havde været lidt brevveksling mellem Rømer og Bergsøe og en
måneds tid senere, afhentede Bergsøe helgenbillederne og betalte Rømer 100 kr. Derefter betalte Rømer
kirkeværgen, som tidligere havde givet ham håndslag på handlen af billederne 50 kr. Det viste sig, at Bergsøe
ikke havde stiftsøvrighedens godkendelse og provstens accept på handlen. I Vendsyssels Tidende blev sagen
meget omtalt, og speciel redaktøren af avisen havde gennem en længere periode ofte indslag angående Rømer
og Bergsøes handel. Det rygtedes på egnen, at Bergsøe havde betalt 100 kr. for billederne, derfor var man
meget interesseret i at kende historiens rette sammenhæng, og især ønskede man, at få afsløret hvem der
havde scoret de 50 kr. Rømer kom med sin version af handlen i Vendsyssels Tidende den 8-8-1893. Her skrev
Rømer, han var ked af, hvis han havde misforstået situationen, og han ville rette op på skaden. Pastor Bergsøe
gav aldrig sin forklaring af sagen til offentligheden, men redaktøren for Vendsyssels Tidende skrev, at der var
forskel på pastor Bergsøe og skolelærer Rømers udlæggelse af samme sag. Sagen endte med at Rømer på sit
kontor i Skærum Skole, under overværelse af samtlige kirkeværger, blev enig med dem om, at han skulle
indbetale de resterende 50 kr. Sagen endte i avisen med denne udtalelse fra en af kirkeværgerne.

Det skal i øvrigt glæde mig, om det maatte
lykkes Hr. Rømer at gjøre bedre Rede for sig
end hidtil, thi det kan ikke være Kommunens
Beboere ligegyldigt, hvordan deres Ungdoms
Opdrager staar i en Sag af denne Art.
Skærumgaard pr. Kvistel.
R. Rasmussen
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”Vendsyssel Historiske Museum” i Hjørring har i dag de 18 Apostel/Helgenfigurer, som Museet ved sit 50 års
jubilæum i 1939 modtog som gave fra ”Aalborg Historiske Museum”. Det blev ved overdragelsen oplyst, at
helgenfigurerne stammede fra Skærum Kirke. Lars V. Rømers ønske lykkedes endeligt, ønsket om at
helgenfigurerne fra Skærum Kirke skulle opbevares på ”Vendsyssel Historiske Museum”, der hvor han mente,
de retsligt hørte til.

Lars Vadums sociale arbejde 1894.
Lars kom gennem eleverne i Skærum Skole i kontakt med alle sociale lag på egnen i Skærum og Aasted. Derved
kunne han se hvilke problemer, især de dårligst stillede i samfundet kom i på grund af sygdom. Lars var med til
at stifte sygekassen i Skærum, og blev det man kaldte ”Kredsforstander” for Skærum. Man kan se at han
gennem en del år var aktiv i Sygekasseforeningen.
Skjærum, 28de Maj.
Sygekasse.
I Vinter blev efter Opfordring af nogle Mænd fra Kvistel
afholdt et Møde paa Kvistel Højskole, hvor Pastor
Vestergaard fra Elling holdt Foredrag om Sygekasser, og den
Nytte, de gjøre, naar en Familie bliver ramt af den slemme,
ubehagelige Kjæft: Sygdom. Der viste sig stor Stemning for
Oprettelse af en anerkjendt Sygekasse for Aasted-Skjærum
Sogne og Møder blev berammet i Aasted og Skjærum
Skoler. Pastor Sveistrup tog her Sagen i sin Haand, og et
Udvalg af 13 Medlemmer blev nedsat til at udarbejde
Lovforslaget. Paa en senere afholdt Generalforsamling blev
det saa vedtaget og afgik kort efter til Sygekasseinspektøren. Der er kommen Meddelelse om, at Sygekassen
bliver anerkjendt, og den vil nu begynde sin Virksomhed
med 85 nydende og 18 støttende Medlemmer. Pastor
Sveistrup er Formand. De øvrige Bestyrelses Medlemmer
ere: Bager Andersen, Kvistel; Jens B Andersen, Basen; Chr.
Thomsen, Aasted; Laurits Nielsen, Lindet Mølle; Martin
Knudsen, Eget Mølle; L. V. Rømer, Skjærum Skole. Disse 6
modtage Indmeldelser i deres respektive Distrikter, og det
var ønskeligt og virkeligt til Nytte, om Mange vilde indmelde
sig, navnlig Smaakaarsfolk, thi det er særlig for disse,
Sygekassen er oprettet, og i Sygdomstilfælde yder den en
stor Støtte. En Bestemmelse bør fremdrages at til dette Aars
Udgang modtages Indmeldelse af nydende Medlemmer
over 40 Aar til 60 Aar. Efter Nytaar 1895 ville saadanne være
udelukkede for stedse. For støttende Medlemmer gjælder
denne Regel ikke; de ville blive modtagne med Glæde i
enhver Alder og med saa store Bidrag som muligt.

Stiftelse af Skærum Sygekasse Frederikshavns Avis 30-5-1894.
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Som medlem skulle man betale 1,25 kr. om måneden. Der var statsstøtte til sygekassen med 2 kr. pr. medlem
om året. Desuden fik sygekassen af staten ⅕ af de ydende medlemmers bidrag. Det var på det tidspunkt ikke så
ringe et beløb. Desuden fik et medlem af en anerkendt sygekasse ret til, når sygekassens forpligtelser var
ophørt, at få det samme beløb fra kommunen, som sygekassen havde givet, uden at det blev betragtet som
fattighjælp. Fattighjælp var for folk, der altid havde klaret sig selv, en meget nedværdigende ydelse at modtage
fra kommunen. Lars påpegede, ved et sygekassemøde i Skærum Skole den 28-7-1895, at det var forkert, at
man i vedtægterne kaldte nydende medlemmer af sygekassen for ”fattiglemmer” det skulle ændres.
Ved et stiftende møde den 28-2-1895
opfordrede Lars Vadum Rømer, at så
mange som mulig skulle melde sig ind i den
nystiftede ”Sygekasseforening”. Personer
over 40 år kunne ikke på et senere
tidspunkt komme og ønske medlemskab af
foreningen.
Frederikshavns Avis.

Ny afholdsforening i Skærum.
Lars V. Rømer var gennem en lang periode involveret i mange forskellige ting. Man må nok indse, at det var
Johanne, der tog sig af alt det praktiske med hus og børn. Hun havde dog hjælp fra en tjenestepige ifølge
folketællingen 1890. Johanne var også involveret i Lars Vadum Rømers sociale arbejde, idet mange møder ofte
blev afholdt i Skærum Skole. I april 1895 blev en ny afholdsforening stiftet i Skærum Skole, og Lars blev valgt
som formand. Ved et møde i Skærum skole talte Lars Rømers afløser fra Slotved Skole P. K. Nielsen. (Se næste
side)
Torsted den 3. April.
Ny Afholdsforening.
En ny Afholdsforening blev stiftet i Skærum Skole, den Aften
Sørensen-Thomaskjær holdt Foredrag der. 26 Mænd og Kvinder
indmeldte sig i Foreningen samme Aften, og Lærer Rømer blev valgt
til Formand. Flere nye Medlemmer er kommen til siden.
Afholdsforening. Vendsyssels Tidende 4-4-1895.
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Offentlige Møder
Om Afholdssagen afholdes Søndagen
den 3dje Novbr., Kl. 4, i Aasted Skole
og Kl. 7 i Skjærum Skole.
Lærerne Nielsen , Slotved, og
Sørensen, Sindal, tale. Alle indbydes.
Frederikshavns Avis 9-3-1895.

Spareforeningen ”Julens Glæde”

P. K. Nielsen Slotved Skole.

Formålet med Spareforeningen ”Julens Glæde” var at fremme sparsommeligheden blandt småkårsfolk. Ved
frivillige ugentlige indbetalinger i årets løb sparede medlemmerne op i ”Julens Glæde”. Pengene blev indsamlet
på den måde, at et bud aflagde et ugentligt besøg hos foreningens medlemmer og modtog det beløb, som
medlemmerne så sig i stand til at undvære. Ifølge vedtægterne måtte det ugentlige beløb ikke være mindre
end 10 øre. Det modtagne beløb blev behørigt noteret ned i medlemmets spare bog. Beløbet blev skrevet med
blæk eller stemplet i bogen. Også sparemærker blev brugt til angivelse af det indbetalte beløb. Med
sparebogen foran sig kunne et medlem hele tiden følge med i opsparingen. Den opsparede kapital, blev
udbetalt i første halvdel af december, og blev typisk brugt til indkøb af fødevarer og julegaver.
På det område kunne Lars Vadum Rømer se en stor fordel for småkårsfolk, og han var en af foregangsmændene til grundlæggelse af foreningen ”Julens Glæde” i Skærum i 1896.
Spareforening. Ved et Møde i Skærum Skole forleden
Aften stiftedes for Skærum Sogn en Spareforening
”Julensglæde” Et Udvalg paa 5 Medlemmer nedsattes
til at affatte Vedtægter og derefter beramme et
Møde. Foreløbig kunne Medlemmer indtegnes i
Skærum Skole paa den fremlagte Liste.
”Julens Glæde” Frederikshavns Avis 29-2-1896.

Lars og Johannes sidste barn 1896.

Den 17-6-1896 blev Gerda Kristiane Rømer født i Skærum Skole.
Det var Lars Rømers niende og Johannes femte barn. Med den
store børnedødelighed, der var på det tidspunkt, var det kun
fem af børnene, der havde overlevet. Bagerst Carl, tv Andrea
med Gerda på skødet, forrest Agnes og til højre Christa.
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Lars Vadum Rømers 25 års skolejubilæum 1889.
Skærum, 30te August
Lærerjubilæum. Paa Mandag den 4de September er det 25
Aar siden, at Lærer L. V. Rømer i Skærum blev kaldet til
Lærer for Skoven Aasens Skoler i Bindslev Sogn. Derfra
forflyttedes han den 5te Oktober 1877 til Slotved Skole i
Sindal, og den 21de Juli 1889 blev han kaldet til Lærer og
Kirkesanger i Skærum.
L. V. Rømers korte periode som lærer i Komdrup er ikke
nævnt i avisomtalen.
L V Rømer Jubilæum. Frederikshavn Avis 30-8-1899.

Sogne oversigt for Skærum og Trøderup.
Præster og lærere ansat i Skærum og Trøderup (lille by lidt udenfor Skærum). Lærer Lars Vadum Rømer
nummer tre øverst fra højre. Billede af Skærum Kirke indvendig og udvendig og nederst til venstre Skærum
Skole.
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Johanne og Lars Vadum Rømers store sorg 1910.

Christa og halvsøsteren Andrea.

Vendsyssels Tidende 14-3-1910.

Et Kærligt Farvel Christa Marie Sofie Rømer
28/11 1890 9/3 1910. Ungdomsvennerne i
Skærum. Gravsten Skærum Kirkegård.

Lars og Johannes datter Christa fik omkring 1908-1909
konstateret tuberkulose. På det tidspunkt var der ikke
nogen medicinsk behandling af sygdommen, og man
kaldte TB for "tæring", fordi patienten tabte meget i vægt.
Det var ikke ualmindeligt, at man lod den syge fotografere
sammen med den nærmeste familie, så havde man sikret
sig et minde. Man vidste næsten med sikkerhed at den
angrebne person ville dø af sygdommen. Her er Christa
fotograferet sammen med De
sine
helsøstre.Christa
Christa
siddende
to halvsøstre
tv. og
Andrea og
Rømer
th. til venstre. Den
i stolen, Agnes stående bagved
Gerda
9-3-1910 døde Christa i Skærum Skole, og hun blev
begravet fra Skærum Kirke den 17-3-1910. Den kirke hvor
hendes far Lars Rømer var kirkesanger og degn, og hvor
Christa var døbt. Christa er den eneste fra Rømer slægten,
der er begravet i Skærum, de andre fra familien blev
begravet på Sindal Kirkegård.

Lars Vadum Rømer som degn ved Skærum Kirke skrev med sirlig håndskrift datterens dødsfald ind i Skærum kirkebog 1910.
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En glædelig begivenhed i Skærum Kirke 1912.

Brudebillede af Andrea Rømer og Hans Sørensen. Til højre deres vielsesattest.

Den 9-7-1912 blev Lars Rømers datter af første ægteskab Andrea Rømer viet til gårdejer Hans Christian Jacob
Sørensen Allindelille Sjælland. Vielsen foregik i Skærum Kirke, og det var Lars Vadum Rømer, der skrev parrets
vielsesattest.

Lars Vadum Rømer på pension 1913.
Den første april 1913 gik Lars V. Rømer på pension som lærer ved Skærum Skole, hvilket blev bekendtgjort i
Vendsyssels Tidende den 29-3-1913.
Skolevæsnet.
Ministeriet for Kirke- og Undervisningsvæsnet har efter
Ansøgning afskediget Lærer V Rømer ved Skærum Skole i
Hjørring Amt med Pension fra 31. Marts.

Lars og Johanne havde boet i embedsboligen i Skærum Skole, og var nu ved pensioneringen nødsaget til at
finde en ny bolig. De flyttede tilbage til Sindal og bosatte sig i Nørregade 19 i den nye del af Sindal, der blev
kaldt ”Sindal Stationsby”. Sindal by havde oprindeligt ligget i området omkring Sindal Kirke, men da Sindal
Station åbnede i 1871 som station på Vendsysselbanen, opstod der en ny bydel omkring stationen, som blev
kaldt ”Sindal Stationsby”
30

Slægtshistorie
Fortalt af: Jytte Rømer Sørensen

Nørregade 19 Sindal hvor Lars og Johanne boede. Billede fra omk. 1910.

Lars V. Rømers søster og svoger købmand Svend Nørregaard
Munck og Christiane Sophie Rømer ejede en stor købmandsgård som lå i Østergade i Sindal. Svend Nørregaard Munck var
en hård forretningsmand. Han opkøbte omkring Sindal
Station 50 tdr. land jord for den svimlende sum af 50.000kr.
og udstykkede løbende grunde til forretningsfolk. På den
måde kunne Svend Munck sikre sig, at der ikke kom andre
købmænd til byen. I 1887 trak Svend Munck sig tilbage fra
forretningslivet og lejede købmandsgården ud. Han byggede
gården ”Toftegård” og ernærede sig som landmand. Senere
fik han bygget villaen ”Villa Vista” som lå i Vestergade i Sindal.
Denne bolig brugte Svend og Christiane som deres
”alderdomsbolig” indtil deres død i 1919 og 1920. Svend
Munck bliver betragtet som ”Sindal Stationsbys”
grundlægger.

Svend N. Munck.

Christiane S. Rømer.

Svend Munck og Christiane Rømers købmandsgård i Sindal.

Nord for Sindal Stationsby ca. 2 km ud ad Nørregade lå ”Østergård” som Lars Rømers bror Christian Rømer og hans kone
Ane Sophie Munck havde ejet siden 1882. Christian og Ane Sophie flyttede i 1920 fra gården og overtog afdøde Svend
Muncks ”Villa Vista” Vestergade 5A. i Sindal, og Østergård blev forpagtet ud til deres søn Christian Bastian Wegener
Rømer.
Christianes mand købmand Svend Nørregaard Munck og Christians kone Ane
Sophie Munck var søskende, begge født på en gård i Asdal. De tre søskende Lars,
Christiane og Christian havde gennem hele deres liv boet meget tæt på hinanden.

Østergaard Sindal.

Christian Rømer og Ane Sophie Munck.
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Lars Vadum Rømers fire børn.

Gerda Rømer.

Andrea Rømer.

Agnes Rømer.

Lars Rømers datter Andrea, som han havde med sin første kone Andrea Jensen, bosatte sig i Allindelille ved
Ringsted efter vielsen i Skærum 1912. Begge Andreas halvsøstre Agnes og Gerda kom over til Andrea på
Midtsjælland for at arbejde. Gerda vendte imidlertid tilbage til Sindal, hvor hun blev gift med fætteren
Christian Wegener Rømer den 24-3-1922 i Sindal Kirke, og parret bosatte sig på Østergård i Sindal. Agnes blev
på Sjælland og blev den 27-12-1918 viet i Sindal Kirke med Jens Jensen, som var født i Haraldsted ved Ringsted.
De bosatte sig i ”Haraldsted Huse”, hvor de havde et lille landsted.

Sønnen Carl Rømer og hans kone Dagmar Thomsen
bosatte sig i Tinglev. Carl Rømer var ansat gennem en
lang årrække ved DSB.
Brudebillede af Agnes Rømer og Jens Jensen 1918.
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Andrea og Agnes boede meget tæt på
hinanden på Midtsjælland, og de havde et tæt
forhold og besøgte ofte hinanden. På trods af
de store afstande til de to andre søskende i
Nord- og Sønderjylland, havde de fire
søskende gennem hele deres liv kontakt med
hinanden. Runde fødselsdage og andre større
begivenheder fejrede deres familier med
hinanden.
Fra højre Carl, Andrea, Agnes og Gerda.

Historisk samfund for Hjørring Amt 1915.
Lars Vadum Rømer stoppede ikke sin
lærergerning og sit offentlige liv, selv om
han var blevet pensioneret. Han havde
stadig vikartimer på Sindal Realskole. I
Skagens Avis den 2-3-1915 kan man læse,
at han deltog i Hjørring i et møde
angående udgivelse af årbøger fra det
lokalhistoriske område i Hjørring Amt.
Lars Rømer blev efter mødet den 1-2-1915
indvalgt i bestyrelsen. På det tidspunkt var
Lars Rømers brorsøn Christian Munck
Rømer, som var lærer i Hjørring, i gang
med at skrive ”Sindal sogns Historie”. Lars
Rømer har været Christian til stor hjælp,
og man kan se i Muncks bog, at Lars
Rømer har skrevet historier på vendelbomål. Det er med stor sandsynlighed også
Lars Rømer, der har hjulpet brorsønnen
med mange af de familiære oplysninger,
som Christian Munck Rømer har fået med
i bogen omkring Rømer/Smith familierne.

Historisk Samfund for Hjørring Amt.
På mødet i 1915 opfordrede man Hjørring Amt til at starte
udgivelse af årbøger med lokalhistorisk indhold. Lars Rømer blev
valgt ind i bestyrelsen

Sindal Realskole.
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Familien Rømer samlet i Sindal sommeren 1921.

Bagerst tv. Gerda Rømer, Carl Rømer, Jens Jensen, Agnes Jensen(f Rømer), Hans Sørensen med sønnen Søren. Forest tv. Dagmar gift
med Carl Rømer med datter, Else Sørensen, Johanne og Lars Rømer, Christa Sørensen, Andrea Sørensen (f Rømer) med Thyra på skødet.
Forrest Carl og Dagmars to døtre.

Til venstre Lars Wadum Rømers
lommeur med initialerne LVR. På
familiebilledet ovenover har Lars uret i
vestelommen. Ovenover Lars Rømers
høje hat, hvor hans navn ”L. V. Rømer
Sindal” er stemplet inde i hatten.
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Lars Vadum Rømer og Else
Johanne Christensen som ældre.

Christian Julius Smith Rømer og
Ane Sophie Munck som ældre.
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Lars Vadum Rømer døde 15-11-1924.
Lars Vadum Rømer blev i sommeren 1924 ramt af nyrebetændelse og var i en periode indlagt på Hjørring
Sygehus. Den 15-11-1924 sov han ind 74 år gammel i hjemmet Nørregade 19 i Sindal.

I Vendsyssels Tidende 22-11-1924 stod
der:

Lærer Rømers Jordefærd.
I går jordedes på Sindal Kirkegård pens.
Lærer Rømer under megen stor
deltagelse, der vidnede meget smukt
om, hvor afholdt den gamle lærer var. I
ligtoget fra kapellet til den gamle kirke
taltes der 23 vogne, foruden mange
fodgængere, ligeledes sås i følget
mange af afdødes tidligere elever og
venner både fra Bindslev og Skærum. I
kirken talte pastor Schøtt ved kisten
over ordet Math. Evgl. 9.22 <Vær
frimodig thi din tro har frelst dig>
og mindedes i kønne ord den afdøde og dennes store livsgerning, som han altid
havde udført med kærlighed og interesse. Efter salmen: <Jeg lever og ved hvor
længe fuld trøst> bares den kransedækkede kiste til graven, hvor afdødes
brorsøn lærer Munck Rømer, Hjørring efter jordpåkastelsen takkede i kønne ord
pastor Schøtt for hans mange besøg i afdødes sidste stunder, og takkede alle
dem, der havde besøgt ham under hans sygdom, og takkede Skærumboerne for
den smukke mindesten, de havde rejst over deres tidligere lærer og for den
udviste store deltagelse.
Ære være hans minde.

Frederikshavns Avis 18-11-1924.

Lars Vadum Rømers brorsøn Christian Munck Rømer, som takkede
ved farbroderen Lars Vadum Rømers begravelse 1924, døde året
efter af blindtarmsbetændelse. Munck Rømer døde den 17-111925 og blev begravet den 23-11-1925 på Sindal Kirkegård, et år
og to dage efter Lars Rømers begravelse.
Pastor Schøtt Sindal.
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Lars Vadum Rømers begravelse foregik fra ”Sindal Stationskirke” den 21-11-1924, og han blev begravet på
Sindal Kirkegård ved ”Sindal Gamle Kirke”. Af det store følge, der var mødt op til Lars Rømers begravelse, kan
man se, at han var en meget afholdt lærer.

Lars V. Rømers
dødsannonce.

Vendsyssels Tidende 17-11-1924.

”Sindal Stationskirke” som ligger i Nørregade i Sindal. Det
var i den gade, hvor Lars og Johanne boede i deres sene
alder.

Johanne Rømer indrykkede denne tak i
Vendsyssels Tidende den 25-11-1924.
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Lars Vadum Rømers dødsattest 1924.
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Else Johanne Rømer (f Christensen).
Da Johanne var blevet alene, efter at Lars var død i 1924, flyttede hun fra Nørregade 19 ud til datteren Gerda
og svigersønnen Christian Wegener Rømer på Østergård i Sindal.

”Østergård”

Man kan i folketællingen fra 1930 se, at Johanne havde ophold på Østergård.

Johanne ved hendes 80 års fødselsdag 1935. Til højre folketælling 1930.
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Else Johanne Rømer (f Christensen) døde den 1-5-1940.

Vendsyssels Tidende 3-5-1940.
Dødsannonce over Else Johanne Rømer.

Johanne og Lars Rømer blev begravet i det store fælles Rømer gravsted 219-221, lige til højre for våbenhuset
ved Sindal Kirke, ifølge de gamle gravprotokoller.
Gravsted 219221.

Lars Vadum
Rømers mor:
Christiane
Louise Smith
yderst til
venstre.

Lars Vadum
Rømers far: Chr.
B. V. Rømer I
midten.
Lars Vadum
Rømers farfar
og farmor: Laurs
Wadum Rømer
og Karen
Iversdatter til
højre.

Gravstenen over Johanne og Lars Vadum Rømer er senere blevet flyttet om bag ved Sindal Kirke. Den står i dag
på datteren Gerda Rømers gravsted.
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Lars Vadum Rømers gamle fotoalbum.
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Anetavle for Skolelærer Lars Vadum Rømer
1. ægteskab med Andrea Margrethe Jensen.
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