Ove Bak
Seminarievej 9 - Missionshuset:
Mtr. 8o:
Historien:
Matrikel 8a var en fæstegård, 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 hørt under herregården Bjørnsholm, men den blev frikøbt
i 1857 af den daværende fæster Morten Thomsen. Dette skete i forbindelse med et totalt
frasalg af fæstegårde under Bjørnsholm, som på det tidspunkt var ejet af Staten. Den
blev nu selvejergård til en fordelagtig pris af 1769 Rdlr. 53 Sk.

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
vist også blevet asfalteret - og nu berettiget kunne kaldes gade!
I 1969/70 forsvandt navnet Østergade efter Ranum kommunes indlemmelse i Løgstør
kommune. Navnet Seminarievej kom til at gælde hele strækningen mellem Ranum
Statsseminarium og Søndergade. (Årsag: Der var en Østergade i Løgstør).
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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“Sognekort 1896-1938”.

I året 1900 blev der på en mark (eller rettere eng) hørende til gården 8a udmålt to parceller,
der fik numrene 8o og 8n.
Gården mtr. 8a var omkring år 1900 ejet af gårdejer og sognefoged Jens Eriksen.

Kortskitse fra udstykningen i 1900 af byggegrundene 8n og 8o.
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17/6 1901 tilskødede Jens Eriksen som gave matrikel 8o til “Bestyrelsen for Missionshuset
i Ranum”. (Han var selv medlem af denne).
Der var indsamlet penge til bygningen af et missionshus.
På dette tidspunkt var der ingen kirke i Ranum. Byen hørte til Bjørnsholm Sogn, og der var en
kirkesal i herregårdens hovedfløj. Dvs. der var ret langt til kirke. Malle kirke i nabosognet
ligger også ret langt borte.
Desuden var der en religiøs vækkelse på egnen organiseret i Indre Mission.

Jens Eriksen (fot. 1907)
[28/7 1868 - 17/8 1932]
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21/9 1901 blev Missionshuset indviet.

Missionshuset. Til venstre for dette nuv. Seminarievej 5 og 7 (hvidkalket).
Postkort dateret julen 1912.
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27/9 1922 blev det lokalt ejede Missionshus overdraget til “Indre Mission i Danmark”.
Fra ca. 1918 drev lærer og kirkesanger Karl Marius Nielsen sammen med provst N.N. Westergaards
kone Maren søndagsskole i Missionshuset med ca. 100 børn. Omkring 1923 opstod en voldsom strid
blandt Indre Missions medlemmer i Vesthimmerland og også i Ranum. En stærkt fundamentalistisk
gruppe, der senere blev kaldt “De gamle Stiers Folk”, tog magten. Søndagsskole-undervisningen blev
overvåget og kritiseret for ikke at ”prædike rigtig omvendelse for børnene”! Lærer Nielsen og fru
Westergaard ville ikke finde sig i kritikken og flyttede derfor undervisningen over til børneskolen på
den anden side af vejen. Omkring 1930 blev forholdene i Indre Mission i Ranum dog normaliseret
takket være især byens boghandler Thorvald Jensen. “De gamle Stiers Folk” fik forbud mod at tale i
Missionshuset. Søndagsskolen vendte tilbage til Missionshuset.

Søndagsskoleelever og deres lærere på udflugt i 1934.

Søndagsskolens elever og lærere ved Missionshusets hoveddør ca. 1937.
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11/10 1937 blev der fra matrikel 8ax overført 65 m2 til vestsiden af nr. 8o.
I en periode under II. Verdenskrig var der indkvarteret tyske soldater i Missionshuset.

I 2007 blev der ved Missionshusets vestgavl fundet nedgravet en samling tyske patroner og
patronhylste. 27/11 2011 blev samlingen overdraget til Vesthimmerlands Museum i Aars.

Matrikelkort fra November 1944.

9/1 & 19/10 1945 blev der tinglyst en overenskomst om fælles indkørsel mellem nr. 8o og
8n (Seminarievej 11) på begge matriklers grund. [Der skulle være plads til en tørvevogn].
Muligvis enten ændret eller genbekræftet 25/11 1946.
Det med gult markerede område ved nordsiden af Missionshuset viser den fælles indkørsel.
Det gule område ved Missionshusets vestgavl angiver placeringen af et skur til tørv og et
gammeldags toilet. Gaden blev indtil 1971 medregnet i Missionshusets grundareal.
I 1970’erne blev Missionshuset gennemgribende renoveret. Der blev bl.a. installeret elvarme.
En kæmpestor kakkelovn blev fjernet. En lille et-rums lejlighed på loftet ud mod gaden
ophørte med at være beboet. Den blev i stedet i en periode mødested for pigespejderne
(KFUK). Lejligheden havde bl.a. været beboet af en dame, som passede missionshuset.
I slutningen af 1990’erne nedtrappede Indre Mission benyttelsen af Missionshuset og
den ophørte helt omkring år 2000. Ove Bak lejede en del af huset til lager m.v. og
fik opsat reoler.
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Missionshuset i 2001.

5/12 2003 købte Preben Nørgaard Missionshuset af Indre Mission i Danmark.
En betingelse ved overtagelsen var, at kors og øvrige beviser på, at der havde været religiøse
aktiviteter i huset, skulle fjernes.

Preben Nørgaard renoverede huset. Bl.a. malede han det udvendigt.

1/12 2015 solgte Preben Nørgaard Missionshuset til Torger Harald Blokhus.
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