
Jernbanegade 1 – matr. Nr. 18 A - Støvring Kro:  

           Støvring kro da den lå ud til Hobrovej  og inden den nedbrændte i 1903.     

    Krobygningen er ude til venstre i billedet.                      

              Kroen blev genopført i 1904 men flyttet så den lå ned af Jernbanegade, 

billedet eer dog fra 1939. 



          Efter branden i 1962 blev  kroens facade piftet lidt op med en lys og ubrudt 

fasade  med farvede baldakiner. 

 

Jernbanegade 1 – matr. Nr. 18 A - Støvring Kro: 

Den gamle kro lå på den anden side af hovedvejen, hvor cykelforretningen nu ligger. Den blev 

bygget som krogård med beboelse og krostue langs med Aalborgvej (Hobrovej) med forskelli-

ge avlsbygninger omkring. På vestsiden af Aalborgvej (Hobrovej) som også var kroens jord, lå 

der kørestald og ladebygning.  

1722 den 6. juni 1722 blev det første kongelige privilegium givet til Støvring Gæstgivergaard af 

Kong Frederik den IV. Indehaver af gæstgiveriet var borgmester og købmand i Aalborg, Hein-

rich Grotum, der også ejede et sildesalteri og drev handel i Aalborg. Et kongeligt privilegium 

gav dengang eneret på herberge samt andre privilegier såsom rugbrødsbagning, ølbrygning og 

brændevinsbrænding. Det betød også, at der skulle være et værelse – et ”Bissekammer” til vej-

farende. Støvring Kro havde dengang et jordtilliggende på ca. 120 tdr. land efter jordtaksten i 

Støvring og er solgt i 1857 til Kristen Baastrup for 10.000 rigsdaler.   

Kroejer Jens Møller Baastrup døde 31/7 1859 og enken Engeline Florentine Amelie Ravn gif-

tede sig som 65 årig 2/11 1859 i Buderup Kirke med 

1859 den 28 årige Lars Jensen, som var en fattig fiskersøn fra Nibe, kom som staldkarl til kroen ef-

ter ”flere år” i engelsk krigsfangenskab. Lars Jensen var nu ejer af en gældfri kro, en meget 

dygtig og flittig kromand, hans kone Engeline døde 30/7 1871. 

 1873             Den 11/12 1873 giftede Lars Jensen sig med Ane Andersdatter Winther. Efter at banen og       

a                    stationsbygningen kom til i 1869 deltog han meget i både køb og salg af Dodensiggaardens  



jord. Lars Jensen solgte også den hjørnegrund lige over for kroen, matr. nr. 9 S, til Støvring 

Brugsforening i 1898. Lars Jensen døde 19/12 1898. Ane Jensen døde 14/4 1932. Kroen blev 

solgt og de næste 5 år var der flere ejere. 

1903 Kroejer Bertil Clausen Jensen Lebæk. Her skete det, at den gamle stråtækte 100 årige kro 

brændte ned til grunden, og det blev så et endeligt som krogård. Man begyndte så at bygge en 

ny kro, der lå fra hjørnet og ned ad Jernbanegade. Ud af Aalborgvej (Hobrovej) blev der byg-

get rejsestald. I den slags stalde var der port i begge ender, så man kunne køre igennem. På 

loftet over rejsestalden var der lavet det obligatoriske ”Bissekammer”. 

1904 blev den nybyggede kro indviet. 

1907 Kroejer J. Skibsted, der med sin store interesse for naturen startede anlægget af den i så man-

ge år berømte have til Støvring Kro. 

1925 Kroejer Hans P. Rasmussen og Laura – købte kroen for 75.000 kr. H. P. Rasmussen var kar-

toffeleksportør til kartoffelmelsfabrikken, der var gået i betalingsstandsning. Laura Rasmus-

sen (datter af slagtermester Frits Hansen, Jernbanegade) stod for køkkenet. Støvring Kro blev 

en meget landskendt kro, kendt for sin gode mad. Her var til tider op til 10 piger i køkkenet, 8 

piger til værelserne og det samme til servering. Min Far har et foto fra ca. 1938 af personalet 

sammen med kroværten og hans kone, da var der 30ansatte. Der var også ansat en gartner 

samt ”Kro Ejnar” Nielsen til stald og rejsestald. Den vestlige del af krohaven gik helt ned til 

dyrskuepladsen (nu Solparken), det var hovedsagelig store træer og blomster, den østlige side 

var køkkenhave og drivhus. På den østlige del op mod Krabsen og Rohde var der lavet lege-

plads til børn med vippe, slynge og karrusel, og så var der det meget populære muntre hjul, 

der var ca. 5 m i diameter med en rund plade i midten man kunne sidde på, det var placeret 

med fald på, så når vi løb på det, kørte det rundt. Oppe langs med staldbygningen var der voli-

ere med mange fugle og midt på pladsen foran var der et stort bassin med springvand, der var 

bygget veranda til kroen ned mod haven.   

 Alle til- og ombygninger af kroen blev projekteret af arktekt Carlo Odgaard, Aalborg, og altid 

udført af byens håndværkere. I 1955 blev H. P. og Laura skilt, og Laura flyttede til Aalborg. 

H. P. Rasmussen blev gift igen men det holdt ikke, så de blev også skilt. Flyttede herfra på et 

rekreationshjem nede ved Horsens, hvor han døde og blev begravet. H. P. ejede kroen indtil 

1956. 

1956 Kroejer Jens Ebdrup Gregersen købte af H. P. Rasmussen, tagetagen ud mod Jernbanegade 

brændte i den korte tid, Ebdrup Gregersen var kroejer, men Ebdrup byggede en etage på langs 

med Jernbanegade med nye værelser.  

1962 Kroejer Svend Bay Nielsen, Aalborg 

1964 Kroejer Arckie Larsen købte kroen og havde den til sin død i 1971 

1970 Kroejer Jens L. Nørgaard, som kom fra Vestbjerg. Han lavede et møntvaskeri i nordenden af 

staldbygningen langs Hobrovej. I 1978 nedbrændte bygningen ud mod Hobrovej hvor mønt-

vaskeriet var indrettet og Nørgaard opførte en ny bygning. Kroen blev igen meget kendt både 

i ind- og udland, så han byggede en værelsesfløj med 28 dobbeltværelser nede i krohaven til 

overnatning for turister og senere en fløj mere. Nørgaard havde mange norske busser med tu-

rister, som gjorde ophold her, og Nørgaard blev også kendt for sine ølfester. I 1984 blev der 

bygget til verandaen med nyt indgangsparti mod parkeringspladsen og en stor stue i forbindel-

se med salen og samtidig blev diskoteket Down Town udvidet og moderniseret. I 1986 blev 

der igen opført en værelsesbygning med 20 værelser. Alle om- og tilbygninger, som Nørgaard 

fik lavet, var tegnet af arkitekt Eli Ringberg, Støvring. 

Den 31/12 1993 lukker Støvring Kro – en stor sorg for Støvringenserne.   

1993 – 1997 fungeret som Flygtningecenter. Støvring Kro var under krigen beslaglagt af tyskerne – nu er 

den ”beslaglagt” af flygtninge!  

1999 nov. Hele ejendommen overtaget af bygmester Vagn Kristensen, Støvring, som vælter kro-

bygningerne langs Jernbanegade og Hobrovej og bygger ny butiksejendom og lejligheder på 

1. og 2. sal   

2002 åbner Netto supermarked mod Hobrovej og Kop & Kande Isenkram v/Pia Damgaard Nielsen 

mod Jernbanegade. 


