Ove Bak
Vestergade 46:
Matrikel 24D i Ranum
Historien:
Sognekort 1896 - 1938

På næste side et fotografi optaget mellem 1908, hvor Ranum fik elværk, og 1919, hvor
bygningen blev fjernet.
Beliggenhed på hjørnet af Vestergade og Gl. Næsbyvej.
Bageri drevet af gårdejer og bagermester Niels Christian Nielsen.
(23/6 1862 - 28/6 1941). Hustru Johanne Marie, f. Lassen, f. 20/6 1865. Der er næppe
tvivl om, at det må være ægteparret Nielsen, vi ser stå på vejen.
I 1919 fjernede N.C. Nielsen den bygning, vi ser på billedet, og opførte det 2-etages hus, der
stadig findes. Det blev bygget sammen med en gård, der blev nyopført i 1903. Jeg ved ikke,
hvornår den blev fjernet. Ses ikke i flyfoto fra 1945 på nær en enkelt bygning, der stadig
findes ved Gl. Næsbyvej.
Jeg citerer her uforkortet et udsnit af erindringer nedskrevet ca. 1960 af Ole Eriksen.
Han var søn af sognefoged Jens Eriksen, der havde en gård, som har ligget bag nuværende
Søndergade 18.
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”Bager Nielsens Gaard laa vest for Ranum ved Løgstørvejen (Hovedgaden). En firlænget Gaard med
Tegltag paa Stuehuset, hvor der var Bageri og Butik paa Hjørnet ved Hovedgaden og Rønbjergvejen.
Markerne laa vest paa - og i Engen i øst ved Ranum Holme.
Der fyredes med Tørv alle steder - et tilbagevendende Arbejde med at faa Tørv gravet om Foraaret,
inden Roelugningen begyndte. Ved Ladelugen i vest var Hestegangen, som de havde i hver Gaard til
brug ved Hakkelsesmaskine - men med Tandhjul og lange Aksler til Bageriet, saa kunde
Brødæltemaskinen gaa ved Hestekraft.
Den 5. Sept 1903 brændte Gaarden ved Lynild. Stuehuset reddedes. Et Gulv Tørv i Nordlængen var
vanskelig at faa slukket. Brandsprøjten fra Løgstør var mødt, men da det ulmede i Tørvene, blev der
givet ordre til at køre Tørven ud paa en Græsmark. Byens Drenge havde let ved at holde Ild i Tørven
ude paa Marken, hvor der var mange Blus.
Medens Gaarden blev bygget op, var 8 Køer installeret i mit Hjem Sognefogedgaarden. Sønnen
Marius*) trak Køerne i Engen om Morgenen og kom med dem om Aftenen. Det var godt at være ven
med Marius. Der vankede ofte en 5 Øres Kage. Samme Marius kom senere paa Seminariet og blev
Lærer ved Kommuneskolen og blev gift med Kristine Nørgaard og ejede det nye Hus ved
Missionshuset. Marius Nielsen døde som ung Lærer, meget afholdt af Forældre og Børn.
Den anden Søn hed Kristian Nielsen. Han lærte Bageriet og var som ung Marinesoldat med Valkyrien
paa Togt i Middelhavet som Marinebager. Han overtog af Forældrene Gaarden og Bageriet, som han
fik uvidet til ogsaa Konditori.”
*) Karl Marius Nielsen (15/10 1891 - 11/1 1936). Lærer ved børneskolen 1918 - 1936. Han boede i
Seminarievej 7.
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Fotografi fra måske ca. 1925. En hestevogn med tørv passerer forbi Vestergade 46-bygningen
fra 1919.
Til venstre ser vi en gavl af de avlsbygninger, der ikke findes længere.

Seminaristerne drager den 1. september 1961 til Næsbydale på den traditionelle årlige tur
på Seminariets fødselsdag. Optoget passerer her Vestergade 46. Vi kan lige skimte et hjørne
af bagermester Kristian Dybdahls skilt.
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Vestergade 46 mens der stadig var bagerbutik. Fot. 1997.
På hjørnet af Vestergade og Gl. Næsbyvej. Døren er nu muret til.
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