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1904 Det første hus her blev opført af blikkenslagermester Carl Holst og var med 2 lejligheder i 

stueetagen og med vinkeltag og tegl, samt en værkstedbygning og udhus mod øst.  

Den første lejer, Holst havde, var kreaturhandler Knud Nielsen, som var den første socialde-

mokrat i sognerådet her. Holst og ”Madammen”, som han kaldte hende, havde 3 drenge og 3 

piger, hvoraf den ene hed Christian, kaldet ”Skipper Holst”, var kendt af alle børn og unge i 

byen. Hvis han fik en lille skilling, ville han gøre alt, bl.a. nede i Ejner Gregersens garage at 

bide hovedet af en rotte, ved hjørnet af Fredensgade at kravle op og hænge i tæerne i tværsti-

verne. Holst lavede mejerispande og reparerede dem, lavede og opsatte tagrender mm. Holst 

var ivrig jæger og skød bl.a. krager, som Madammen stegte – de smager ligeså gode som 

agerhøns, sagde Holst. Blev æresmedlem af Blikkenslagerforeningen i Aalborg. 

Carl Holst dør i 1934 og i 

1935 købte vognmand Peter Poulsen huset og lavede blikkenslagerværkstedet om til en lastvogns-

garage, byggede senere en anden garage ved vestenden af huset, satte tagkvist på og moderni-

serede lejligheden. Peter og Elida Poulsen fik 4 drenge. Peter drev vognmandsforretning her i 

mange år. 

1974              solgte vognmandsforretningen til Holger Østergaard 

1979              børnene solgte ejendommen til entreprenør Kaj Kjeldsen, som i 1980 fjernede ejendommen 
              opførte Kimbrergården med 4 forretninger i stueetagen og 5 lejligheder på 1. sal 

            Kimbergården som i 1980 blev opført af entreprenør Kaj Kjeldsen 



1980 ca. forretning mod gaden mod vest: 

                                   Statsanstalten for Livsforsikring  

1981  Brillenyt 

2016 Audinova aps.  

forretning mod gaden mod øst:  

Brillenyt (Kurt og Anna Kristensen)  

La Femme Medex Institut v/Helle Bach 

forretning mod nord:  

Støvring Apotek  

Bisgårds vinhandel  

Røde Kors Genbrugsbutik  

11 B: forretning mod nord:   

Fodmassage Jonna Nicolajsen 

Fame, modeforretning v/Agnethe Buus Jensen 


