
 

Jernbanegade 10 – matr. Nr. 9 X – Støvring Møbler: 

       Snedkermester Niels Chr. Nielsen med familie uden for huset som er 

bygget 1906 

Jernbanegade 10 – matr. Nr. 9 X – Støvring Møbler: 

1904 tømrer- og snedkersvend Niels Christian Nielsen flytter til Støvring 

fra Fjerritslev, hvor hans far var tømrer- og snedkermester. Får arbejde 

hos snedkermester Jens Wittrup Pedersen og bor og spiser i den gl. 

krogård.  

Da der i 1904 skulle bygges ny kro på den sydlige del af Aalborgvej 

(nu Hobrovej), fik han snedkerarbejdet der og stod ved sin høvlebænk 

i den gamle lade i krogården og lavede alle vinduer, døre og køkken-

inventar uden hjælp af maskiner. Fik således begyndt som mester og i   

1905 købte han grunden Jernbanegade 10 fra Dodensiggaard for 300 kr.   

1906 byggede beboelse, butik og snedkerværksted. Murerarbejdet blev la-

vet af murermester Østergaard. Huset mod Jernbanegade har samme 

længde nu (i 2016) som dengang. 

1910 annoncerer han: Støvring Møbelmagasin anbefales med et smukt og 
godt udvalg af alle slags møbler såvel i naturtræ som malede. Tømrer
- og Bygningssnedkerarbejde udføres solidt og billigt. Bygninger 



1914 annoncerer Niels Christian Nielsen i Støvring Adresseavis med Støv-

ring Ligkistemagasin samt Støvring Møbelmagasin og tømrer- og byg-

ningssnedkerarbejde 

 Der blev bygget nyt værksted og udhusbygning med vinkeltag, bygget 

sammen med forhuset, og det gamle værksted blev lagt til møbelbutik-

ken.  

1934 dør Niels Christian Nielsen, kun 52 år, ejendom og forretning overta-

ges af søn, tømrer- og snedkermester Robert Christian Nielsen, som 

udvider værksted og møbelforretning – møbelforretning igen moderni-

seret i 1962/63 

1962/63 værksted solgt fra til søn tømrermester Orla Nielsen  

1966 møbelforretning forpagtet og føres videre af svigersøn tømrer Aage 

Severinsen 

1972 ejendom og møbelforretning overtaget af Aage Severinsen, som stop-

pede møbelsalget 4. juli  1998 

1999 forretningslokalet lejet ud til Kirkens Korshær som Genbrugsbutik – 

åbnede 7. august 1999 

 


