Jernbanegade 13 – matr. Nr. 8 N – Fotoforretning:

Huset var bygget tilbage fra byggelinien så der blev en forhave til huset,
men da fotograf Thomsen købte huset byggede han en forretning som kom
frem til byggelinien

Jernbanegade 13 – matr. Nr. 8 N – Fotoforretning:
1904 landpost Jens Peter Sørensen – ”Bette posten” blev han kaldt, byggede huset, der lå lidt tilbage fra byggelinien og havde en forhave. Som det fremgår af øgenavnet var han ikke så
stor men havde stort overskæg. Han døjede med at svinge benet over sin cykeltaske, så han
lavede ”flyvpinde” på begge sider af baghjulet i stedet for møtrikker. Så han steg på cyklen
bagfra. Når han stod på ”flyvpindene” jumbede han sig op på sadlen og kørte ud med dagens post. Gik post her i byen i mange år, og om aftenen efter 7-toget stod han nede på posthuset på stationen og delte aviser ud til dem, der hentede dem for at få nyhederne samme
dag, det var mest Aalborg Amtstidende dengang, som også blev kaldt ”Bedækningsti dende”, fordi landmændene averterede med hingste, tyre og orner til afbenyttelse. Bette Post
brugte mange kardusskrå, men under 1. Verdenskrig kunne man ikke få andet end surrogat,
og så holdt han op. a der var gået 3 år kom kardusskrået igen, og Bette Post begyndte igen.
Da der var en, som spurgte, hvordan det smagte efter så lang tids forløb, svarede han: Den
smagte sgu’ ligeså godt, som den a spyttede ud for 3 år siden!
1945
Jens Peter Sørensen døde og huset blev solgt til: Poul og Christa Thomsen, der startede Poul
Thomsen Foto og byggede en ny bygning mod gaden med atelier og butik.
Poul Thomsen var også musiker og havde eget orkester og spillede til bal og til fester.

1987

2013
2014

Poul Thomsen lejede fotoforretningen ud til fotograf Tage Andersen, Øster Hornum.
Poul Thomsen blev syg og døde i 1994 (f. 1913), og så ville Christa Thomsen ikke leje forretningen ud mere. Christa Thomsen endte sin sidste tid på Himmerlandshave Ældrecenter i Suldrup, døde i 2012 (f. 1912) og arvingerne solgte
huset til Mi Ho og Teo Dinh Nghyen, der tidligere havde drevet Asian Grill på Hobrovej 56
men måtte lukke, da den nye Aldi forretning skulle bygges.
7. november var der åbningsreception for Asien Grill Café v/Mai Ho efter en gennemgribende restaurering af både butik og privatbolig. Det er en kinesisk restaurant med mange retter –
Sandwich – og Creperie. Tilbyder såvel takeaway som muligheden for at nyde maden på stedet.

