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1900 ca.
Det første hus på denne grund var med gule sten og lavt afvalmet paptag og lå på linje med de
andre huse på den side af gaden.
1904
fotograf frk. Line Bruun fik 16/7 1904 skøde på ejendommen af gårdejer Johannes Christensen, Dodensiggaarden. Der var atelier mod nord med glastag, det var jo før blitzens tid, så der
skulle jo godt dagslys ind. Ca. 1925 var madam Brun blevet gammel og solgte til en anden
fotograf
1925 ca.
fotograf Frøstrup, der blev gift med farvehandler Hansens datter Betty fra Viborgvej. Betty
blev desværre dræbt ved en bilulykke, gik tur ved mejeriet med sin veninde Elna Clemmensen, da hun blev bildræbt. Af den grund blev Frøstrup her ikke så længe og solgte til
1931
handelsgartner Bruno Hansen, der lavede grøntforretning og kransebinderi i den østlige ende
af ejendommen, satte også nyt vinkeltag med tagsten på huset. Byggeriet, som var udført af
min Farfar Niels Christian Nielsen i nr. 10, var sikkert blevet for dyrt for ham, han gik fallit
året efter, og for at redde til tilgodehavende overtog min Farfar ejendommen.
1932
lejede ud til Margrethe (f. 1901-d.1994) og Christian Cassøe (f.1895-d.1975) med forkøbsret i
2 år. Cassøe var murermester, hans kone Margrethe fortsatte den nystartede blomster-, frugtog grøntforretning og kransebinderi i udhuset. Christian Cassøe var sammen med murer Tannild påbegyndt videreførelse af murermester Østergaards murerforretning, men Tannild gik
hurtigt fra, så Cassøe fortsatte selvstændigt.
1933
overtog Christian Cassøe ejendommen af Niels Christian Nielsens enke Marie.
1955
solgte til G. Jakobsen, som efter 3 år gik konkurs og Cassøe måtte tage den igen – Cassøe og
Grethe flyttede i Fredensgade, hvor han havde bygget en privat bolig – oplagspladsen var et
andet sted i byen – murerforretningen solgte Cassøe til ingeniør Børge Mogensen. Christian
Cassøe døde 21/6 1975 og Margrethe døde 18/11 1994.

1958

1991
2015
2015

solgt til Landmandsbanken. De bestående bygninger blev straks fjernet, og der blev opført en
ny og flot bankbygning med stor parkeringsplads foran og bagved. Banken ændrede senere
navn til Den danske Bank - banken flyttede til Citycentret 26/10 1990 (sidste åbningsdag).
Aldi Supermarked, som igen ombyggede ejendommen til et stort og flot supermarked.
30/5 Aldi flyttede fra Jernbanegade og åbnede ny endnu større afdeling på Hobrovej 56
18/8 Bog & Ide Legekæden flytter ind – havde tidligere til huse i Jernbanegade 15 – ejer Lisette Fischer Kirstein. Her blev postindlevering indtil 20016

