Ove Bak

Det gamle Ranum.
En gammel Seminarist fortæller om, hvorledes Ranum saa ud i 70erne.

En beretning i ”Løgstør Avis 30/2 1932 af Kristian Nikolaj Krogh [1859 - 1936],
som blev dimitteret fra Ranum Seminarium i 1883.

”Ranum Staten 1848-1948”.

K.N. Krogh er et af de bedste vidner om 1800-årene i Ranum. Her er bringes en af et
par kendte beretninger fra hans hånd:

Udklip som har tilhørt Jens Peter Ovesen (dimitteret i Ranum 1931).
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Elever og lærere i Ranum Seminarium ”1883-84”.
Det er usikkert, om dimittenderne 1883 er med på billedet. Hvis det er tilfældet, ses K.N. Krogh blandt eleverne.
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Et par noter:

K.N. Krogh blev undervist i den gamle seminariebygning fra 1848.

Samme år som K.N. Krogh forlod Ranum, blev gymnastikhuset fra 1848
stærkt forbedret - og yderligere i 1896 og 1908. (Ses til venstre). Den gamle
seminariebygning fra 1848 blev i 1886 nedrevet og erstattet af en ny og mere
tidssvarende.
Foto fra ca. 1900-05.
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Bygningen med de kamtakkede gavle der omtales af K.N. Krogh. Den stod, hvor vi i dag
finder Seminarievej 19 (matr. 18c), der blev opført i 1933-34 som pedelbolig. Det gamle
hus stod sandsynligvis indtil da - uden tvivl i årtier uden gavltakker! - [Foto fra ca. 1900
i Løgstør Lokalhistoriske Arkiv].
Til højre ses Forstanderboligen opført i 1896 - og som jo stadig ses.
Den omtalte ”Cand. Jensen” var Thomas Jensen (f. 3/3 1824), som var seminarielærer fra
1858 til sin død 22/12 1877.
”Lærer Petersen” var seminarielærer Nis Petersen, der underviste på seminariet 1851 - 1882.
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Under efterforskningen af de i Kroghs erindringer omtalte bygninger, stødte jeg på dette
foto (Claes postkortsamling nr.33. Poststempel fra 1910. På postkortet er trykt ”Ranum”.
En angivelse der må anses for uden tvivl at være korrekt). Jeg havde ikke været i stand
til at stedfæste huset, men fik så øje på det øverste af en gavl og en skorsten, som kun
kunne høre til Ranum Seminarium.
Huset her må være det samme som på billedet side 7. Der er dog et problem: Manglende
gavltakker. De kan dog være fjernet før fotograferingen. Taget ser nyrepareret ud ved gavlen.

På lokaliteten matr. 18c (nuv. Seminarievej 19) boede i 1901 seminarielærer Thomas Jensens
enke Ane Marie Frederikke Jensen, f. Wulff 27/10 1839 i Bjørnsholm.
Hun drev et pensionat.
Folketællingen 1901:

Ane Marie Frederikke Jensen, f. Wulff, en slægtning og tre seminarister.
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Jeg har ikke med nogen sikkerhed kunnet finde de tre seminarister ved at se på dimissionsbilleder omkring år 1900. Myrup og Tophøj gik 1900-1901 i II. klasse. Anders Christian
Andersen i I. klasse på seminariet.
Fotografiet må være taget år 1900 + ÷ 5-10 år. Næppe nær år 1912 hvis man skal tro
K.N. Krogh. Desuden ses matrikel 18c ikke som beboet i Folketællingen 1911. I den kan
jeg heller ikke finde Ane Marie Frederikke Jensens navn. Hun ses ikke under døde i perioden
1900 – 1913. Hun er sikkert flyttet fra Ranum, da hun holdt op med at drive pensionat pga.
alder. Hendes dødsdato ses ikke i den store Wulff-families slægtsbog.
I fotoalbum fra gamle seminarister findes sikkert mange fotos fra Ane Marie Frederikke
Jensens pensionat!!
Ane Marie Frederikke Jensen, født Wulff f. 27/10 1839 i Bjørnsholm var enke
efter Thomas Jensen (3/3 1824 – 22/12 1877). Seminarielærer 1858 – 1877.
Datter af godsforvalter i Bjørnsholm, justitsraad J. Wulff.
Hendes bror Christian Frederik Wulff havde været seminarielærer i Ranum
1860 - 1870.
Oplysning Wulff-familiens slægtsbog:
”Ane Marie Frederikke Wulff, født 27-10-1839 i Bjørnsholm Sogn i Slet Herred, Ålborg Amt,
folketælling i Bjørnsholm: 1840/80. Malle:1845. Hun blev gift med Thomas Jensen, 07-07-1866, født
03-03-1824 i København (søn af Kristian Albert Jensen og Katrine Lorenzen), død 22-12-1877 i
Bjørnsholm Sogn i Slet Herred, Ålborg Amt, begravet 28-12-1877 i Bjørnsholm Sogn i Slet Herred,
Ålborg Amt, stilling: Seminarielærer Cand. Theol. i Ranum.”
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