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Vestergade 44:
Matrikel 24G i Ranum
Historien:
Sognekort 1896 - 1938

Foto fra 1920’erne (postkort).
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Om fotografiet:
Vi er på hjørnet af Vestergade og Gl. Næsbyvej. Her var Kjeld Christensens Smede- &
Maskinforretning.
Ejer Poul Kjeld Edel Christensen (5/12 1887 - 1950). Hustru (efter sigende aktivt
medarbejdende i værkstedet) Mariane, f. Holst (22/4 1888 - 1977) - Gift 5/12 1914.
Det er uden tvivl parret ved benzinstanderen.
Kjeld Christensen havde overtaget smedeværksted og bolig fra sin far Jens Chr. Christensen
(4/7 1858 [St. Ajstrup] - 5/1 1928) og moderniseret det, da der kom biler. Han var ellers
uddannet som elektriker.

Her er et ældre fotografi af smedien i Ranum. Fotograf ukendt. Det angives at være fra 1883,
hvilket ikke behøver at være korrekt, men det er i hvert fald fra perioden 1880-1890 at dømme
efter fotografiets art og personernes tøj.
Folketællingen 1890 oplyser om smedefamilien Jens Chr. Christensen med små børn. Et
kvalificeret gæt kan være, at der er tale om et billede af denne ved værksted & bolig optaget
omkring 1890. Billedet har tilhørt Esther Pedersen, og det siges, at hun har fortalt at have fået
det af Kjeld Christensens enke.
Det kan tænkes, at værksted & bolig i begyndelsen af 1900-tallet er blevet erstattet af huset
med kvist, som ses på fotografiet fra 1920’erne. - - Og som i 1929 blev erstattet af den
bygning, der blev fjernet i 2011.
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Jens Christian Christensen & familie. - Folketællingen 1890.

Den gamle smedie med siden vendt mod Gl. Næsbyvej blev solgt fra til Jens Chr. Dalsgaard
Hansen (f. 17/1 1906). Grunden fik matrikel 24i. Kjeld Christensen nedrev bygningen med
facade mod Vestergade. I stedet fik han i 1929 opført en stor 2-etages bygning med
tidssvarende bilværksted og butik. Der blev solgt reservedele, cykler, barnevogne m.v..
Over værkstedet var en stor bolig. På loftet værelser. Der var kælder under det meste af huset.
Der var en særskilt lejlighed og butikslokaler i den nordlige halvdel af det store hus. Hertil var
der egen indgang.
Efter Kjeld Christensens død blev bygningen i 1952 (skøde 29/10) overtaget af automekaniker
Svend Pedersen (6/10 1915 - 25/7 1996). I 1998 (skøde 6/3) solgte enken Esther bygningen til
Ranum Kunstskole.
I en nogle år var der kunstskole i en del af huset, op derefter stod det ubenyttet. Bygningen,
som skandaløst endte med at stå uaflåset, blev udsat fra hærværk og kom efterhånden i en
miserabel tilstand. 2-3 marts 2011 blev den solidt opførte bygning med stort besvær nedbrudt,
og der blev etableret det nuværende anlæg med platantræer.

Vestergade 44, fot. februar 1962. Til venstre et kig ind i Gl. Næsbyvej.
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Vestergade 44, fot. juli 1966. I hjørnet er Svend Pedersens butik. Privatboligens stue er inde bag altanen. Til højre skimtes
Vestergade 42 og 40.

Vestergade 44 under nedrivning 2/3 2011.
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Tillæg:

Foto fra perioden 1929-31 af seminarieelev Jens Peter Ovesen (dimit. 1931).

Her er et uafklaret spørgsmål:
Jeg har fundet dette billede. Her ses Vestergade 44. Men kun den sydlige del. Der er fortsat en lav
bygning med kvist mellem denne og den nybyggede Vestergade 42. Dennes gavl blev frilagt i 2011
og kan ses fra anlægget med platantræer.
Jeg har ikke oplysninger om, hvorfor Vestergade 44 er opført i to omgange - og hvornår 2. halvdel
blev opført.
I den nordlige del af nr. 44 havde manufakturhandler Ejvind Monrad butik fra begyndelsen af
1940’erne til 1962.
Den forsinkede opførelse af 2. halvdel af nr. 44 forklarer den gådefulde forekomst af vinduer
i sydgavlen af nr. 42. (Tre tilmurede). Der var kun en smal sprække mellem 44 og 42.
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