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1903 den sidste ubebyggede grund i gaden var blevet opkøbt af afdøde kro-

mand Lars Jensens kone, Ane.   

1906 den 21/4 fik smed og mekaniker G. Chr. Gregersen skøde fra fru Ane 

Jensen og lod så huset bygge, forbygningen lå ud mod gaden, og hen 

ad Smallegade (senere Fredensgade) lå en lavere bygning med en lej-

lighed og derefter smedeværksted. I den østlige ende ud mod gaden 

var der indrettet cykelforretning.  

Men Gregersen ville noget mere. 15/11 1913 købte han af samme Ane 

Jensen en stor grund lige syd for sin egen og Bothilde Bundgaards 

grund. Her byggede han et stort værksted, 9 m x 18 m, hvor han bl.a. 

lavede petroleumsmotorer. 

                I Støvring Adresseavis fra 15. maj 1914 annoncerer Gregersen med:              
                 Støvring Motor-, Smede & Maskinfabrik og også petroleumsmotorer              
                 ligeledes tilbud på anlæg af motorer, kværne og tærskemaskiner.  

       Fra 1933—1990 var der Tatol forretning i huset 



Også separat annonce med overskriften: Støvring Cykleforretning, 

salg og reparation af cykler, motorcykler og vogne 

1924 den 13/1 køber Gregersen den tomme grund på hjørnet af Hobrovej 

og vestsiden af Viborgvej af den før omtalte kromands arvinger. På 

denne matr. nr. 7 byggede han en stor rødstens ejendom med butik og 

værksted i underetagen samt en længe vestfra ind i gården. Beboelse i 

hele overetagen. Fik 2 Esso benzinstandere i gården samt 1 ved por-

ten ud til Hobrovej. Gik over til maskin- og bilværksted. 

1924  Gregersen solgte grundene 9u og 9ap til Sigurd Thomsen som behol-

der 9ap som ligger hen ad Fredensgade, her startede han sin smede-

forretning i de værksteder der lå her. 

1929 Han solgte ejendommen 9u til et konsortium bestående af gdr. Peter 

Pedersen (Snedker) – uddeler Marius Nielsen og Anders Nielsen, der 

havde forskellige lejere, bl.a. urmager Hagelberg,  

1933 fru Anker Lybech åbnede en Tatolforretning 

1937 købte krokarl Ejner Nielsen huset og hans kone, Anna, fortsatte Tatol-

forretningen 

1964 sønnen Villy og Inger Nielsen overtog ejendommen og Inger førte Ta-

tol videre – Villy var ansat på postkontoret på stationen - stoppede 

forretningen i 1990 

2000 1. oktober – ejendom overtaget af Evan Bisgaard og KK Fritidshuse – 

og der blev bygget en ny rødstens forretningsejendom med lejlighe-

der på 1. sal 

2001  14/5 åbnede Bisgaards Vinhandel v/ Evan og Eva Bisgaard  (tidl. ko-

lonial i Svenstrup 21/71977-12/10 2000) - flyttede 13/10 2000 til 

Jernbanegade 11 -  dernæst til nr. 4 


