Jernbanegade 22 – matr. Nr. 8 Y – fhv. øldepot og forretning:

Det vides ikke bestemt hvem der står foran forretningen, men er billedet taget efter 1912 kan det være skræddermester Johansen der lejede butikken i
den vestlige ende af huset. Han flyttede en del rundt men byggede senere nr.
8 oppe i gaden.
Jernbanegade 22 – matr. Nr. 8 Y – fhv. øldepot og forretning:
1884
bygget af tømrermester Jens Wittrup Pedersen, der byggede flere huse
rundt i byen sammen med den gamle murermester Christian Østergaard, bl.a. Brugsen, der blev flyttet fra Mosbæksallé til hjørnet af
Jernbanegade og Hobrovej og fik hus nr. 1.
?
ølhandler Anders Frandsen købte ejendommen og åbnede en forretning til Carlsberg og Tuborg depot i kælderen – havde flere lejere i
den anden ende af huset, hvor der var butik – i Støvring Adresseavis
fra 15/5 1914 annoncerer A. Frandsen med: Støvring Ølforretning med
al slags skattefri og skattepligtig øl såvelsom maltøl og forskellige
slags maltekstrakter anbefalet af læger! Tillige også cigarforretning.
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skræddermester Johan Marinus Johansen lejer sig ind i vestenden hos
Frandsen, de havde lidt forretning i stueetagen og værksted på loftet.
Boede privat i nr. 18 hos slagtermester Fritz Hansen. Flyttede senere
op i nr. 15, indtil de i 1925 købte det halve af skræddermester Pedersens hjørnegrund i nr. 6 og byggede deres store hus i 1912 i nr. 8.
N. Krabsen begyndte bl.a. sin træskoforretning her, inden han flyttede
til Jernbanegade 5
Anders Frandsen dør og forretningen overdrages til hans søn, Christian Frandsen, som kørte rundt til kroer og forretninger med øl og
vand, mens hans kone passede forretningen. Her kunne man se det
kendte reklamebillede af Erik Henningsen af den trætte og svedige
mand, der læner sig op af et led og ønsker sig en grøn tuborg øl.
I den sydlige del af ejendommen boede arbejdsmand Aage Laursen
(f.1909-d.1994) og Othilie (f.1911-d.1977).
solgte Christian Frandsen til vognmand Ejnar Gregersen, som fortsatte Frandsens ølforretning til han døde i 1980
lejede forretningen ud til en frisørsalon Meyer og derefter til frisør
Søren Lillethorup
bliver ejendommen solgt til Jens Nielsen

