Ove Bak
Ranum Statsseminarium 1848 - 1965
En oversigt over seminariets historie:
Et skolelærer-seminarium i Snedsted i Thy oprettet i 1812 var i 1840'erne blevet for lille
til et voksende antal seminarister. Bygningen var for dårlig, og man fandt en reparation
og udvidelse uhensigtsmæssig.
Efter mange forhandlinger og undersøgelser blev det besluttet at flytte seminariet til
Ranum, hvor der 1812-19 havde været et lille lærerseminarium i præstegården.
Der blev i 1848 i Ranum ganske tæt ved præstegården opført en seminariebygning, hvor
undervisningen begyndte den 1. september samme år. Snedsted seminariums forstander
Ludvig Christian Müller fulgte med.

Præstegården i Ranum fotograferet omkring 1870.
Ranums første seminarium havde 1815-19 lokaler i en side- eller tilbygning til
præsteboligen. Den var opført i 1810 af pastor Ignatius Becher, som blev
"Præstegaards-Seminariets" forstander. Ifølge en oplysning var lokalerne i
den vestlige (= venstre) ende af boligen. De kan også tænkes at have været i
sidebygningen.
En del af præsteboligen blev ifølge foreliggende oplysninger renoveret eller
nybygget i 1868. Vi ser også pæne, nye vinduer i den høje del til venstre.
Resten af bygningen blev nybygget i 1875. Den stod indtil nedrivningen i 1933.
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Den ældste seminariebygning opført i 1848 og nedrevet i 1886.
(Fotografi i en bog fra 1898).

Nytegnet grundpan over den ældste
seminariebygning.

Der var i bygningen de nødvendige 3 klasselokaler udstyret med lange borde og
bænke. Desuden var der en "orgelstue" med bibliotek og samlinger samt et
lærerværelse.
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Eneste kendte portræt fra LCM's korte levetid.

Buste af Ludvig Chr. Müller, 12. maj 1806 - 5. juni 1851.
Afsløret på 100-års dagen for hans fødsel.
Den stod i mange år på plænen foran seminariet,
Blev omkring år 2000 flyttet til seminariets (nu Efterskolens) forgang.
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Ranum Seminariums lærere i slutningen af 1860'erne.
I forreste række fra venstre: Viggo A.V. Driebein [*27/7 1820 - +25/10
1878] (forstander og sognepræst 21/7 1864 - 29/12 1868) sandsynligvis Chr. Wulff (lærer 1860 - 1870) - sandsynligvis Th. Jensen
(lærer 1858 - 1877) - kapellanen eller gymnastiklæreren.
I bagerste række fra venstre: Augustinus Hansen (lærer 1852 - 1872) Niels Pedersen (lærer 1851 - 1882) - kapellanen eller gymnastiklæreren.
Personerne er fotograferet i en kasse, der uden tvivl står i fri luft!
Nicolai Thure Krarup var kapellan og timelærer 1863 - 1870.
Korporal Frederik Philip Nielsen var gymnastiklærer 1863 - 1868. Sergent Eggers var
gymnastiklærer 1868 - 1871.
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Lærere og elever foran den ældste seminariebygning i Ranum.
Det er det ældste kendte gruppebillede af elever og lærere.
Det har været meget vanskeligt at datere fotografiet. De nyeste
undersøgelser kan med rimelig sikkerhed fastslå, at det må være
optaget mellem 1/4 1883 og 18/7 1884.
Siddende i forreste række som nr. 5 fra venstre ser vi forstander J.C.Sørensen
(sognepræst og provst).
J.C.Sørensen var forstander 1878 - 1891. Han havde æren for,
at der i 1886 på samme sted blev opført en meget større og
tidssvarende seminariebygning.
Der var 1883 - 1884 syv undervisere på Ranum Seminarium. Ved at
sammenligne med navngivne fotos er det muligt med en vis sikkerhed at
bestemme lærerne på fotografiet.
Min bestemmelse af nr. 2-7 fra venstre:
Sergent Peter Nielsen Ryge (tiltrådt 1. april 1883 som gymnastiklærer ved
seminariet og børneskolerne i Ranum, Vilsted og Malle) - Peder Pedersen Smitt°)
- Jens Andersen°) - Forstander Jørgen Christensen Sørensen - Alfred Sylvester
Levinsen (flyttet 18/7 1884) - [sandsynligvis] Niels Guldbrandsen - - .

Forfatteren Johan Skjoldborg beskriver meget levende i sine erindringer
seminarietiden i Ranum. Blandt lærerne fremhæver han Levinsen.
°) Der må være tale om de to - men usikkert, "hvem der er hvem"!
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Oplysning i Ranum Seminariums Aarsberetning 1883-84.

Seminariebygningen fra 1886 som den så ud før senere udvidelser.
Et gymnastikhus fra 1848 ombygget i 1883 ses til venstre.
I 1908 blev hovedbygningen forlænget mod syd (= til venstre i billedet).
Der blev i 1896 opført en forstanderbolig, da stillingen som forstander var blevet adskilt fra embedet
som sognepræst.

6

Ove Bak
I 1913 blev gymnastikhuset fjernet og erstattet af en gymnastiksal, som var bygget til hovedbygningen
og vendte mod vest ud i seminariets have.
Den overlevede bombesprængningen i 1944 og var en selvstændig bygning indtil 1965, hvor den blev
fjernet. Den lå, hvor der nu er parkeringsplads syd for den gamle øvelsesskole.
Tæt ved seminariets nordgavl lå en bygning, som hørte til præstegården. Den anes yderst til højre. I
1919 overtog seminariet grunden, hvor seminariet lå. Nogle meter af den nævnte bygning kom til at
ligge på seminariets område. Det blev da bestemt, at præstegården skulle fjerne denne del af huset. Det
blev afkortet med et fag. Bygningen ses med ét vindue og én dør på nedenstående billede fra 1924. På
ældre billeder var bygningen noget længere, og der var to vinduer til venstre for døren. Der er tale om
den sidebygning, der ses til venstre i billedet fra ca. 1870. I 1900-tallet var den bolig for forpagteren af
præstegårdens landbrug. [Se i øvrigt kortet fra 1931 på side 9].

Ranum Statsseminarium efter udvidelsen i 1908. [Fot. seminarist J.C. Nielsen 21. juni 1923].
Til højre ses det nævnte udhus til præstegården.
Foran seminariet ses en jordhøj med en genforenings-sten fra 1920.
Højen blev fjernet i 1934 og stenen anbragt i hjørnet af en nyindrettet plæne.

Første plantegning fra 1932-33 af en ny seminariebygning.
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Den tredje seminariebygning blev opført 1933-34 på præsteboligens grund forskudt nogle meter mod
nord.
I den første plan (se side 7) udarbejdet af arkitekten, bygningsinspektør Packness, ses et lille
klokketårn over hovedtrappen.
Tårnet ses ikke på dette foto taget den 25.oktober 1933, hvor der var rejsegilde på den nye, efter tidens
forhold meget moderne seminariebygning. Tårnet var enten sparet bort eller fjernet af andre årsager.

Den nye seminariebygning blev indviet og taget i brug den 1. september 1934.
Fra 1. december 1934 blev den gamle seminariebygning anvendt som øvelsesskole. 8 oktober
1944 blev den bombesprængt. Kun gymnastiksalen kunne bevares. I 1950 blev der indviet en ny,
stor øvelsesskole.
I 1965 skete en større udvidelse af seminariet.
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Nogle kort udarbejdet 1931-33 i forbindelse med præstegårdens
nedrivning og opførelsen af en ny seminariebygning:

Her ser vi placeringen af seminarium og præstegård i 1931.
Som det fremgår af dette kort fra planlægningsfasen, var der først kun tale om at udvide den bestående
seminariebygning. Man ville da blot skulle fjerne præstegårdens vestre bygning.
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Planlægningskortfra november 1932.

Som planlægningen skred frem, talte man nu om at opføre en helt ny seminariebygning og fjerne
præstegården. I stedet skulle der opføres en ny præstebolig samt en præsteforpagtergård. Det var nu
nødvendigt at skulle erhverve en større grund til Statsseminariet.

Planlægningskort fra 1933.
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Kort fra april 1933.

Sådan endte det med at blive!
Det gamle præstegårdskompleks blev nedbrudt i 1933.
Den nye præstebolig blev opført på parcel 11. En præsteforpagtergård blev opført et par hundrede
meter mod nord.
Noget andet: ”Fælles Vandsted” var en lavvandet dam ”Krogdammen”, der vist var ret lille om
sommeren. Den blev drænet bort. ”Kærvejens Kollegium” - Bygninger tilhørende Efterskolen ligger
på stedet !!!

Øvelsesskole-seminarie området i 1956 (Sylvest Jensen Luftfoto).
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Øvelsesskole-seminarie området 1965-66. (Sylvest Jensen Luftfoto).
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