Jernbanegade 15 og 17 – matr. Nr. 8 M og 8 AG – Kryner Center:

Forretningen som erstatter de 2 huse har ingen
synlige elementer tilbage fra
disse huse , så den fremstår
som en hel nybygning.

Jernbanegade 15;
1918
Huset blev bygget af Christen Andersen Winther i 1918. Han købte grunden af Anders Chr.
Jensen, og da huset blev bygget var skrædder Johansen medbestemmende således at der blev
et butiksvindue ud mod gaden
1919
Skræddermester J. Johansen flyttede sin forretning hertil fra Jernbanegade 22 i lejede lokaler
1925-26
J. Johansen flytter til Jernbanegade 6 mens han bygger nr. 8.
1926-27
Lejer repræsentant Kongsbæk Møller sig ind i huset. Kongsbæk kom i sognerådet og gjorde et
stort arbejde for at rette vejen ud og lave kantsten langs med vejen. Han fik påhæftet navnet
”Kantstens Møller”. Der var ingen belægning på nogen veje i byen dengang. Ca. 1930 kom
der piksten på Aalborgvej (nu Hobrovej) og Viborgvej-Jernbanegade.
1933
Ane Larsine Sørensen køber huset til beboelse
1937
ny ejer Bødker Christian Christensen og hans kone Grethe, der kun brugte huset til beboelse
samtidig med, at han drev sin fars bødkerforretning ved siden af. Da mejerierne holdt op med
at bruge smørdritler, døde bødkerfaget hen, og Christian købte Anton Larsens mælkeforretning og kørte rundt her i byen og solgt mælk, fløde og smør fra en vogn. De boede der i 19 år,
hvorefter de købte en villa og flyttede op på Viborgvej 3. Her åbnede de et mejeriudsalg.
1957
solgte til Marie H. Pedersen som solgte det i
1958
til Aage Rask, Skørping
1958
solgte til installatør Egon (f.1932-d.2014) og Vera Kryner (f.1934-d.1986)

Jernbanegade 17:
1885
Er en hjørnegrund til Solvangsallé, her byggede skræddermester Damborg et lille beboelseshus, senere i 1918 overtog hans datter og svigersøn Dorthea og Chr. Jensen huset, som solgte
huset videre i 1922 til Chr. Andersen Winther.
1933
blev det solgt til uddelerenke Annine Winther Sørensen, hun havde en lille iskiosk i den sydlige ende af huset, ud til Jernbanegade, hvor man bl.a. kunne købe ”skaller” med en isklump i
midten.
Herefter boede der flere private personer, bl.a. snedkersvend Hans Andersen og Gudrun
og derefter fhv. gårdejer Anton Johansen fra Annerup
1963
købte Egon Kryner huset, som blev fjernet, og han påbegyndte bygning af stor installationsforretning - købte senere i forlængelse af sin ejendom en grund af kommunen, her byggede
Kryner en privatvilla og lavede også i forlængelse af sin forretningsejendom en videoforretning, som ejedes af Thimm’s Video-Shop, senere overtaget af Kryners søn, Benny Kryner
(f.1957-d.1994).
1997
Installationsforretning solgt til El:con og i
2003
Køber Vagn Kristensen ejendommen
blev ejendommen overtaget af Støvring Bog og Idé v/Hanne ?
?
ejendom og boghandel solgt til Lizette Fischer – også Postbutik

