Jernbanegade 5 – matr. Nr. 8 R - Krabsen Sko:

Huset til højre er Krabsens hus. Her havde Niels Krabsen og senere sønnen gennem 65 år en træsko og senere sko foretning og i 1984 overtog datteren og hendes mand Jørgen Johansen som udvidede og moderniserede forretningen.
Jernbanegade 5 – matr. Nr. 8 R - Krabsen Sko:
1903
Huset blev opført af barbermester J. Thomsen med en lille lejlighed og barbersalon til ham
selv – forretningen hed: Støvring Barberforretning ifølge en annonce den 15. maj 1914 –
anbefales i Publikums Erindring. Ærbødigst J. Thomsen, Barber. En anden annonce lød:
Prøv Lykken i den herværende heldige Kollektion af Landbrugslotteriet. Barber J. Thomsen,
aut. Kollektør.
I barberforretningen, som var i den østlige del af ejendommen, åbnede Bruno Hansen en
urmagerforretning, som senere blev overtaget af urmager Johannes Andersen, som i 1963
flyttede ned i Jernbanegade 7.
1919
solgte J. Thomsen ejendommen til Niels Krabsen – sko- og træskohandler, havde et lager af
trætøj og skafter til forskellige formål, han lavede også træsko af spidsnæsede træbunde
men solgte også almindelige snøresko i et beskedent omfang. I en årrække var han også sygekassekasserer og havde håndkøbsudsalg.
Forretningen hed: Ifølge annonce i 1914: Støvring Træhandel – anbefaler sig med alt til
Træhandelen henhørende. Stort Udvalg i Portemonæer, Piber og Stokke. Stort lager i Cigarer og Cigaretter. Eneudsalg af Tøjrullen ”Anna”. Ærbødigst N. Krabsen.
Ifølge ovenstående skulle man tro at han havde købt huset i eller før 1914, men han må have
lejet forretningen.
Krabsen havde også været i sognerådet fra 1933-1937, var en meget markant og meget lun
person.
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sønnen Kristian Krabsen og Johanne købte huset og drev forretningen videre og Kristian stoppede sin murerforretning, som han havde drevet i nogle år. De flyttede i en loftslejlighed over
butikken og Niels Krabsen og hans datter Erna, som var håndgerningslærerinde på skolen,
blev boende i stuelejligheden. Niels Krabsen døde i 1963 og forretningen blev nu udvidet med
en del af hans lejlighed – nu Krabsen Sko. Fra købmand Hans Lillienskjold fik de ¼ 1954
håndkøbsudsalg fra Skørping Apotek indtil 1/1 1978. Johanne og Kristian Krabsen flyttede i
1977 til Solvang 21 og drev stadig forretningen indtil
12. januar overtog datteren Grethe og Jørgen Johansen ejendom og forretning – 3. generation
af Krabsen familien – de bor privat Hobrovej 42 her i Støvring - Grethe blev allerede i 1979
medejer af forretningen – udvidede og moderniserede forretningslokalet betydeligt, nu skoforretning i hele ejendommen med lager i loftslejligheden – havde flere ansatte. Krabsen Sko
stopper 29/6 2002 og en æra var slut. Kristian Krabsen f. 1915 – d, 1987, Johanne Krabsen f.
1918 – d. 2003.
ejendommen solgt til bygmester Vagn Kristensen, Støvring, der nu havde afsluttet byggeriet af
Krohaven. Begyndte nedrivning af Krabsen Sko og Jernbanegade 7 i juli 2002, der skulle bygges ny bolig- og forretningsejendom – første spadestik til ny ejendom 30. september 2002
står den nye beboelses- og erhvervsejendom færdig, den er bygget af røde mursten og består af
1 erhvervsejerlejlighed og 8 beboelseslejligheder. Fakta dagligvareforretning flyttede ind den
1/4 og er på 784 m2. Fakta havde tidligere til huse Jernbanegade 2

