Ove Bak
Seminarievej 6:
Matrikel 7c & 7d i Ranum
Historien:
Vejen mellem Nørregade og Søndergade havde i ældre tid ikke et officielt navn. Det ses
bl.a. i folketællinger, at den er blevet kaldt Skolegade. (Skolen lå ved vejens nordøstende).
Ældre folk husker det vist nok meget betegnende øgenavn “Smadderstræde”. Vejen fik i
januar 1947 ved en beslutning i Borgerforeningen det officielle navn Østergade, og i løbet
af sommeren blev der opsat gadeskilte og husnumre i hele byen. Da var den tidligere grusvej
nok også blevet asfalteret - og nu berettiget kunne kaldes gade!
I 1969/70 forsvandt navnet Østergade, og navnet Seminarievej kom til at gælde hele
strækningen mellem Ranum Statsseminarium og Søndergade.
“Sognekort 1896-1938”.

Matrikel 7a
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Matrikel 7c og 7d er udstykket fra gården matrikel 7(a), som var en gård ved sydsiden af
Søndergade - nuværende Sønderbakkken 1.
Gården matrikel nr. 7 blev i 1857 frikøbt fra den på det tidspunkt statsejede herregård Bjørnsholm
af fæstebonde Christen Nielsens enke Christine Christensdatter og blev således en selvejergård.
(Skøde 22/4 1857, tinglyst 29/7 - pris 1687 Rdlr. 63 Sk.). Handlen skete til en fordelagtig pris i
forbindelse med et totalt udsalg af Bjørnsholms fæstegårde.
Matr. 33m er en lille engparcel, hvor nu ”Ranum Søhus ligger.

I Kort- og Matrikelstyrelsen ligger der uden tvivl kort og oplysninger
om den på side 4 omtalte udstykning, som der relativt let må kunne
fremskaffes kopier af.
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Ejere af Matr. 7a 1857 - 1905.

Ejeren af fæstegården matr. Nr. 7 Christian Nielsen var død 9/12 1856. Et salg til
ham var åbenbart forberedt. Det var jo et større projekt at sælge alle fæstegårdene
under Bjørnsholm.
I stedet frikøbte enken Christiane Christensdatter som før nævnt gården i april 1857.
Christiane havde flere mindreårige børn og må have stået i en meget vanskelig situation.
Den 1. maj 1857 (!) blev hun gift med enkemand, Niels Christian Christensen, gårdejer
i Rønbjerg.
Den 22. februar 1860 solgte N.C. Christensen gården til forpagter Schack Linnemann.
Handlen er underskrevet i Rønbjerg, så vi må gå ud fra, at Christiane var flyttet dertil.
Tinglysning 29. februar 1860.
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Genpart af en del af skøde underskrevet 7/10, tinglyst 17/10 1860. Her omtales udstykning og
salg af to grunde til Augustinus Hansen, som i 1860 boede hos kollegaen Niels Pedersen.

Den 8. september 1860 ”approberede” Indenrigsministeriet, at Schack Linnemann af matrikel
7a måtte udstykke to små grunde. De fik matrikelnumrene 7c og 7d.
”….. saa har jeg solgt og afhændet bemeldte 2 Jordarealer til Hr.
Musiklærer August Hansen ved det Kongelige Skolelærerseminarium
i Ranum ….”

Det må formodes, at Augustinus Hansen ret hurtigt fik opført en hus på parcel 7c - det
nuværende Seminarievej 6.
Oprindelig areal af 7c: 824 m2 - 7d: 1288 m2. I 1971 og 1975 blev arealerne ved en udretning
af gaden formindsket til 789 m2 og 1269 m2.

4

Ove Bak

Ejere af Matr. 7c & d a 1860 - 1906

Augustinus Hansen 24/4 1818 - 18/12 1872.
Foto slutningen af 1860’erne.

Musiklærer ved Ranum Statsseminarium fra 29/9 1852 til sin død 18/12 1872.
Lærer, musiker og komponist. I Lokalhistorisk Arkiv i Løgstør findes en samling
noder m.v. skrevet af Augustinus Hansen. Som ung spillede han i H.C. Lumbyes første
Tivoli-orkester. Han udgav ”Hedeblomster - 11 Dandse for een Violin”.
Flere elever har i erindringer fortalt om Augustinus Hansen. Gennemgående i disse er en
omtale af en hjertensgod mand, som var ualmindelig dygtig til sit fag, særlig violinspil.
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Men han var sær og kejtet - og i mange henseender en tragisk person. Augustinus Hansen
havde vanskeligt ved at lære fra sig. Værende aldeles uegnet som pædagog blev han genstand
for mange drillerier fra eleverne.
[Skjold Hansen har i KREJL, 8. årg, nr. 4, april 1989 en artikel om Augustinus Hansen].

Augustinus Hansen blev 11/12 1867 gift med Jensine Sophie, f. Christiansen, født i
København 7/8 1839.

Bjørnsholms kirkebog 1867. Bryllup 11/12 1867.

Da Augustinus Hansen døde i 1872 var Jensine Hansen alene som ung enke med en lille
datter Ane Barbara født 15/9 1870.
Hun blev boende i huset. Havde seminarielever som logerende. Hun fik en beskeden
enkepension fra seminariet
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Folketællingen 1880

Folketællingen 1880 oplyser, at Jensine Hansen boede sammen med sin datter og 3 seminarister.

I 1882 solgte Jensine Hansen huset til Johanne Kathrine Jensen, f. Christoffersen (enke efter
lærer Chr. Jensen i Gøttrup). Skøde 11. marts 1882, tinglyst 5. april 1882.
I forbindelse med salget benævnes ejendommen som Matr. 7c, og der henvises til ”Skøde af
7/10 1860, tinglyst 17/10”.
Jensine Hansen flyttede derefter sikkert fra Ranum. Ifølge Skjold Hansen blev hendes
enkepension i 1901 sendt til en adresse i Växjö i Sverige, og at hun døde i 1915.
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Genpart af skøde 11. marts 1882, tinglyst 5. april 1882.
Jensine Sophie Hansen solgte 7c og 7d til Johanne Kathrine Jensen.

Folketællingen 1890 oplyser, at Johanne boede sammen med en husholdningselev,
en tjenestepige og 5 seminarister.
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Folketællingen 1901 oplyser:
Matr. Nr. 7C.
Petrine Jensine Andersen, f. Jensen den 11/9 1859 i Nr. Sundby.
Lærerpension.

[= enke efter Jens Andersen (9/8 1848 - 27/5 1894). - Seminarielærer 1878 - 1893].
&
Johanne Kathrine Jensen, f. Kristoffersen den 16/12 1835 i Bjørnsholm Sogn.
Pensionat. Lærerpension.

Ole Eriksen [f. 28/2 1894. Søn af Jens Eriksen, ejer af en gård, som har ligget bag nuv. Søndergade 18]
fortæller ca. 1970 i en beskrivelse af gårde og huse i Ranum omkring år 1900 følgende
om Petrine Andersen (i nuv. Seminarievej 6):
”Imellem Skolen og Madam Jensen boede Fru Andersen midt i stor Have. Hendes Mand havde
været Seminarielærer. Han var død og begravet paa Bjørnsholm. Der var en Søn og to Døttre.
Pastor Fibiger, der var Kapellan i Ranum for Provst Sørensen fra 1892 til 1898, boede hos Fru
Andersen. I det smukke Lysthus i Haven sad han og digtede Sangen “ I Ungdommens Vaar da
Verden saa lys og saa lokkende staar i min Hu stod til Herren han aflader han fandt mig
omsider paa vildfaren Vej, han tog mig og bar mig trods Vantroens Skam som Hyrden sit Lam”.”

[J.A.N. Fibiger (1868 - 1937) var 1893-97 kapellan og seminarielærer i Ranum.
Tilhænger af Indre Mission. Ven med Vilhelm Beck. Fibiger skrev nogle meget
læste ”opbyggelsesbøger”. - Jeg har ikke kontrolleret om ovenstående citat er
korrekt citeret].
[”Madam Jensen” var Ane Marie Frederikke Jensen, enke efter seminarielærer
Thomas Jensen (død 1877). Hun boede, hvor vi nu finder Seminarievej 19].

I 1904 solgte Johanne Kathrine Jensen til Andreas Jensen Kornum. Skøde 17/3 1904, tinglyst
22/6 1904. Der henvises til skøde af 11/3 1882 - men mærkværdigvis benævnes ejendommen
nu som Matrikel nr. 7u. [Pantebog 35 Fol 58].

Johanne Kathrine Jensen, f. 26/12 1835, døde
19/8 1905.
Hendes grav ses stadig på Bjørnsholm kirkegård.
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Genpart af skøde tinglyst 2. juni 1904. Johanne Kathrine Jensen solgte til Andreas Jensen Kornum.

I 1906 solgte Andreas Kornum til Hedvig Andrea Simonsen, f. Sørensen. Skøde 16/6 1906,
tinglyst 20/6. [Pantebog 36 Fol 128]. Ejendommen benævnes fortsat som 7u.
Jeg har ikke fundet en forklaring på, hvorfor ejendommen kaldes 7u.
Jeg har imidlertid fundet oplysninger om den rigtige matrikel 7u - Seminarievej 2 - fra 1863
til foreløbig 1902.
I 1901 boede her Laust Nielsen, kaldet Harritslev (f. 1835) med sin ugifte datter Edle Marie
Nielsen (f. 1870) og dennes 4 børn. I 1902 overtog Edle ejendommen. Skøde 12/2 1902
(33-985).
Det er uvist, hvornår Hedvig Simonsen har solgt huset Seminarievej 6.
Folketællingen 1921 oplyser, at hun bor i Skolegade (Seminarievej), f. 23/6 1867, og er
pensionatsindehaver. Har 2 børn boende + 4 seminarister. Folketællingen 1925 oplyser,
at hun bor Matrikel 7u sammen med 2 døtre og en plejedatter.
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Folketællingen 1916 oplyser, at Petrine Jensine Andersen fortsat bor i huset - nu som
en ganske velhavende ejer af huset:
Matr. Nr. 7D:
Petrine Jensine Andersen. F. 11/9 1859, enke, husejerske.
(Fru Andersen, lærerinde).
Indkomst: 1.402 kr. - formue: 18.000 kr.
Statssskat: 28,20 kr. - kommuneskat: 92,76 kr.
+
3 seminarister.

Petrine Jensine Andersen kan ikke findes i folketællingen 1921.
I 1925 oplyses:
Matr. Nr. 7G (Må være C).
Andersen, Petrine Jensine, f. 11/9 1859 i Nr. Sundby. Husmoder.

Samme oplysning i 1930 (nu matr. 7D)
I Ranum Sogns kirkebog ses ikke oplysninger om Petrine Jensine Andersens død.
Hun nævnes ikke i Folketællingen 1940.
Man må formode, at den gamle dame er flyttet bort - måske til en slægtning.
21/1 1938 arvede grosserer Josias Karleborg Andersen, København. Matr. 7c & d.
Det er ikke kendt, hvordan han var i familie med Petrine Andersen.
J.K.A. flyttede ikke til Ranum, men udlejede huset.
I 1940 boede seminarielærer Jens Juul med familie til leje i huset - og gjorde det vist i en
årrække.
15/8 1959 købte Peder Just Pedersen huset.
Omkring 1960 boede der to seminarister på loftet. Der var et stort værelse ud mod gaden og et
mindre i østsiden. Man kom op ad en trappe fra bryggerset i husets østende. Der var et åbent
loft mellem værelserne. Her stod bl.a. gammeldags tøjrulle med ret tunge sten som vægt. Når
seminarister, der var samlet her sent om aftenen, lod sten falde på loftets gulv, kom beboeren
nedenunder ”Senneps Nielsen” farende op iført lange underbukser og skældte ud !! Dette til
stor morskab for unge personer. (Jeg henviser her kun til en af disse: Den hvis navn som står
allerøverst på denne side!)
2/10 1970 arvede Magda Jørgensen huset.
Samme dag - 2/10 1970 - blev huset købt af lærer Erik Knudsen, som stadig ejer det i 2019.
Han moderniserede det i 1970-erne. Hele loftet blev udnyttet, og der blev opført en ny
havestue.
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Ejere af matr. 7c & d siden 1938.

Sylvest Jensen Fot.

Østergade 6 - fra 1970 Seminarievej 6 - set fra et fly i 1956.
Bygningen i øverste, venstre hjørne er Missionshuset.
Bygningen til højre, øverst i billedet, er den tidligere
børneskoles lærerbolig. Den blev nedbrudt samme år
(eller i 1957) for at give plads til et alderdomshjem.

13

