Jernbanegade 7 – matr. Nr. 8 G - Guldsmedeforretning:

Familien Frederiksen uden for deres Hus i Jernbanegade 7 omkring 1910.

I 1960erne blev huset solgt til Johannes Andersen som oprettede en guld,
sølv og urmagerforretning i huset.
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1903
Nikolaj Frederiksen og Kristiane fik skøde den 10/1 1903 fra Johannes Christensen, Dodensiggaard. Huset havde 2 lejligheder, de boede selv i den vestre lejlighed, den østre var lejet ud
til Johanne Katrine Pedersen, der havde systue med 3-4 piger, der var elever hos hende. Folketællingen 1906 viser, at smedemester Gregers Kristian Gregersen (f.18/5 1881), syerske
Johanne Katrine Gregersen (f.2/12 1877), syelev Katrine Mortensen (f.6/6 1885) boede her,
indtil deres eget hus lige overfor i Jernbanegade 4 blev færdigbygget.
1916
Nikolaj Frederiksen dør og Arthur Frederiksen (f. 1901-d.1976), en af Nikolaj Frederiksens 6
børn, og hans kone Mariane (f.1898-d.1996) flyttede ind i den vestlige lejlighed, da Kristiane
flytter over i den østlige lejlighed, da hun blev alene. Kristiane blev af alle kaldt Bedste Jane.
1951
dør Bedste Jane og en anden søn, Valdemar og hans kone Margrethe overtog huset
1952
blev Arthur Frederiksen ledvogter og flyttede ud i ledvogterhuset i Annerup.
1963
solgte Valdemar ejendommen til urmager Johannes Andersen og Grethe. Forretningen lå i en
lav tilbygning i den østlige ende af Krabsens hus i nr. 5. Tidligere havde Bruno Hansen , og
der før Aage Hagelberg haft urmagerforretning her. Grethe og Johannes Andersen var kommet til byen i 1947 og boede privat i den øverste lejlighed hos murermester Cassøe i nr. 9 indtil 1957, derefter boede de hos Johanne og Kristian Krabsen, indtil de i 1964 flyttede over i
nr. 7 og lavede det gamle hus om og åbnede guld- og sølv- og urmagerforretning og –
værksted. De byggede samtidig en ny privatbolig sammenbygget med forretningen og ned i
haven, her åbnede Johannes også en stor detail og en gros forretning med antikviteter, kikkerter osv. – senere handel med musikinstrumenter fra kælder.
1985
forretningen lejet ud til Kirsten og Gert Krogh – forretningen hed nu: KROGH.
1992
Johannes dør i 1985 og Grethe lejede i 1992 forretningen ud til guldsmed Sonja Krogh Jensen
1992
2002/03
Ejendommen overtaget af tømrermester Vagn Kristensen og nedrives. Blev bygget sammen
med Jernbanegade 3 og 5, opført i røde mursten, består af stueetage samt 1. og 2. sal
2003
Skogalleriet åbnede i den nyopførte forretningsejendom,
2003
Lægeklinikken i Jernbanegade I/S flyttede ind på 1. sal ligeledes i samme lokaler nogle år
senere Psykologpraksis Nord
2003
7 A, 2,8: Rebild Taxa v/Dor the Hvolby – senere Støvring Taxa v/Frank Bjerregaard flyttede
ind i byggeriet længst mod nord
2011 skoforretningen skiftede ejer: 18/8 2011 ”footsteps” – ejer Rikke Fruergaard

