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Ifølge bl.a. lektor Skjold Hansen er stenen hentet fra en delvis sløjfet gravhøj sydøst
for Malle kirke på en lokalitet, som på kortet er vist med et blåt kryds.
I den første udgave af denne beretning skrev jeg, at findestedet er denne lokalitet.
Men der findes en oplysning af en lokal mand fra ret kort tid efter, at stenen blev
hentet:
I 1930 skrev lærer Anton Pedersen, Malle, i BAANDET, seminariets elevforenings tidskrift:
Sydvest for Malle Kirke findes Rester af en stor og langstrakt Begravelsesplads.
Dens store Stensætninger er ført bort. Genforeningsstenen i Ranum er hentet
her paa dette Sted”.

Jeg har derfor søgt oplysninger hos museumsinspektør Bjarne Nielsen, Vesthimmerlands
Museum.
Han mener, at stenen må være hentet i ”Malle Langhøj”, der vises med rød cirkel på kortet.
Højen ses ikke længere.
Bjarne Nielsen oplyser følgende: (Stor tak til ham !!).

”Jeg erklærer mig enig med lærer Anton Pedersen (Malle Pedersen), hvis samling museet for
nogle år siden fik overdraget af arvingerne. Samme holdning indtager Gudmund Hatt også.
Det er ham som foretager den første udgravning af Malle Degnegård-lokaliteten. Den høj,
Skjold Hansen mente stenen er udtaget fra, er berejst allerede i 1886 og der er knyttet
følgende tekst: ” Paa flad Mark findes Rester af en Langdysse. Højen er, der har Retning Ø-V,
er c. 230 F. l. 35 F. br og 5 F. h; Om Randen har den været omsat med en Række af store
Sten, men disse saavel som de to Gravkamre, Højen har indesluttet, er bortførte. Intet vides
af være fundet.”.
I Årbøger for Nordisk Oldkyndighed og Historie 1938 omtaler Gudmund Hatt (dengang en
førende arkæolog) langhøjen Malle Langhøj, som er den gravhøj Anton Pedersen også mener
genforeningsstenen kommer fra. Herfra er også fjernet randsten og sten fra kamrene i
højen. Disse er blandt andet benyttet som fundamentsten i Malle Degnegård og antagelig
også, ituslåede, i Malle Kirkes …
I årene 2000-2001 foretog Vesthimmerlands Museum en arkæologisk undersøgelse af Malle
Langhøj. Her blev det dokumenteret, at oldtidsanlægget blev etableret med en enkelt
begravelse i en af grøfter omgivet langhøj. Dette foregik i den tidlige yngre stenalder.
I slutningen af den tidlige del og i begyndelsen af den følgende såkaldte jættestuetid (3500
f.v.t.) blev successivt bygget fire stenkamre. Det ældste indeholdt igen kun en enkelt
begravelse. Den døde havde blandt andet en overordentlig smuk ravperlekæde med som
gravgave. I forbindelse med de tre følgende var der også knyttet ravperler, men der blev
også foretaget ofringer af mad og drikke ude foran kamrenes indgange.
Syd for langhøjen ligger en større bosættelse fra yngre jernalder og ved vejen til Næsby
ligger en gård fra den tidlige middelalder. Malleområdet er rigt på arkæologiske fund.
Under alle omstændigheder må jeg fastholde, at Ranums Seminariums genforeningssten er
udtaget fra Malle Langhøj og ikke fra den navnløse ved den gamle landevej”.
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Beretninger om stenens opsætning:
Nr. 1:

Peter Ryge. Sem.lærer 1886-1925

Peter Taaning. Forstander 1899-1924
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Nr. 2:

Johs. Vejlager i ”Fra Himmerland og Kjær Herred” 1924-26.
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I forbindelse med Sønderjyllands Genforeningen med Danmark sommeren 1920 tog
seminaristerne i Ranum som omtalt initiativ til at skabe et mindesmærke til markering
af denne vigtige og meget følelsesladede begivenhed.
De fik med hestevogn bragt en stor stenblok til pladsen ved seminariet og den tæt ved
liggende præstegårds udbygninger. Det lader til at være sket af en flok unge mennesker
i festligt fællesskab !
De hentede muld til en ”Kæmpehøj”, hvor stenen blev placeret. Nogen tid efter blev
højen omgivet af et stakit.
I 1933 blev præstegårdens bygninger fjernet, og forskudt et lille stykke nord for
hvor boligen havde ligget, blev der opført et nyt seminarium (indviet 23/10 1934).
Højen blev fjernet for at skabe den nuværende plæne. Stenen blev placeret i et hjørne
af denne nær vejen, der samtidig blev en del omlagt.
På de følgende amatørfotos og postkort ser vi seminariebygningen fra 1886 (forlænget
i 1908), som 1/12 1934 blev børneskole. Desuden præstegården - præstebolig, forpagterbolig
og lade-stald.
Præsteboligen stammede fra midt i 1800-tallet. Forpagterboligen var muligvis ældre.

Stenen blev placeret i en hestevogn og kørt fra marken ved Malle til Ranum.
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Der bygges en ”kæmpehøj”! - God lejlighed for de kvindelige seminarister til at
hygge sig med de mandlige !
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Til ære for fotografen !
Til højre Ella Danielsen.
Hun fik lærereksamen i 1921.
(En del af de her vist billeder
er fra hendes fotoalbum).
Ella blev gift med Kristian Nielsen (dimitteret 1920)
og var i mange år lærerfrue i Næsby.
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Genforeningsstenen nyopsat sommeren 1920. Tæt ved Seminariet. Til højre,
lige uden for billedet lå præstegården. (Se side 12 øverst).
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Højen med stenen sikkert sommeren 1921. I baggrunden præsteboligen. Til venstre for
denne forpagterboligen, som lå meget tæt ved seminariet.
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Højen bag et stakit. [Fot. J.C. Nielsen 21/6 1923]. Til højre et hjørne af præstegårdens forpagterbolig.

Højen med præstegården (bolig og stald-lade) i baggrunden. [Fot. J.C. Nielsen 28/5 1924].
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Der er i tidens løb udgivet mange postkort med Ranum Seminarium som motiv.
Der var et stort marked blandt seminaristerne. (Dette kolorerede postkort fra ca. 1925
er produceret af et firma i Nørresundby).
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