Ove Bak
Seminarievej 7.
Mtr. Nr. 8r & 8ax:
Historien:
Matrikel 8a var en gård, som indtil slutningen af 1970’erne lå bag nuværende Søndergade 18
(og 16). Til gården hørte bl.a. et lavt område med en bydam nord for Søndergade. Dammen
var branddam og vandingssted for kreaturer.
Gården havde i århundreder været fæstegård under herregården Bjørnsholm.

“Sognekort 1896-1938”.

Matrikel 8a = en gård, som har ligget bag nuværende Søndergade 18.
Matrikel 8aa = Seminarievej 5.
Matrikel 8o = Seminarievej 9 - Missionshuset.
Matrikel 8r + 8ax = Seminarievej 7.
Matrikel 8n = Seminarievej 11.
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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 nordøst-ende).
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 vist 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.

Fæstegården matrikel nr. 8a blev i 1857 frikøbt fra den på det tidspunkt statsejede
herregård Bjørnsholm af fæsteren Morten Thomsen og blev således en selvejergård.
(Skøde 22/4 1857, tinglyst 22/7 - pris 1769 Rdlr.53 Sk.). Handlen skete til en for
Delagtig pris i forbindelse med et totalt frasalg af Bjørnsholms fæstegårde.
Matr. 33g er en englod i ”høsletengene” lige nord for ”Ranum Havn”.
Sognefoged Jens Eriksen ejede gården omkring år 1900.

Jens Eriksen (fot. 1907)
[28/7 1868 - 17/8 1932]
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Søndergade 18, matr. 8a. Foto slutningen af 1950’erne.

11/8 1906 blev en parcel udskilt fra 8a. Den fik nummeret 8r.

30/7 1907 solgte gårdejer Jens Eriksen parcellen 8r til Andreas Jensen.
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[En “partikulier” er det samme som en “rentier” - en mand, som lever af sine renter].

Andreas Jensen fik sandsynligvis ret hurtigt opført et hus på grunden.

5/10 1918 solgte Andreas Jensen hus og grund til lærer Karl Marius Nielsen,
som var født i Ranum. Han var lærer i byen fra 1918 til sin død i 1936.
[Skolen lå dengang på den modsatte side af gaden].

4

Ove Bak

5

Ove Bak

Karl Marius Nielsen [1891-1936]

21/10 1921 tilkøbte K.M. Nielsen parcellen 8ax på 1155 m2. Et hjørne var på det
tidspunkt sandsynligvis stadig en del af Ranums bydam, som i den følgende tid
blev opfyldt med muld, murbrokker og sikkert også affald.
K.M. Nielsens enke Inger Kirstine Nielsen, f. Nørgaard (f. 9/3 1894), boede i huset
i 10 år efter mandens død i 1936.
11/10 1937 blev der overført 65 m2 fra 8ax til Missionshusets grund (ved vestgavlen).
Søren Schou var ejer 1946 - 1948.
Christian Anæus Nielsen ejede huset 1948 - 1958.
Jacob Kirkegaard var ejer 1958 - 1978.
Indtil 18/1 1971 hørte gaden foran 8r formelt med til ejendommens areal. Løgstør Kommune
overtog nu ejerskabet af gaden, og arealet af 8r blev nedsat fra 965 m2 til 725 m2.
I 1975 blev der afgivet 26 m2 grund i forbindelse med en udvidelse af Seminarievej.
Ole & Solvej Kloster var ejere1978 - 1981.
Anne Marie Pedersen var ejer 1981 - 1984.
I 1984 blev Seminarievej 7 efter en tvangsauktion overtaget af Preben Nielsen.
11/10 1988 købte Preben Nørgaard huset.
1/12 2015 solgte Preben Nørgaard huset til Torger Harald Blokhus.
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