
 

Jernbanegade 28 – matr. Nr. 8-C – Købmandsgaarden: 

     Opført i 1880 men den gang kun i en etage, den 2. etage blev først bygget på 

efter branden i 1898. 

Jernbanegade 28 – matr. Nr. 8-C – Købmandsgaarden: 

1880 ejendommen opført af købmand N. P. Andersen, i kun 1 etage, brænd-

te og i 1898 genopført efter brand, nu i 2 etager mod Jernbanegade og 

mod øst, samme størrelse, som den har i dag, mod gaden var der køb-

mandsbutik, kontor, kontor og støbegodslager, mod banen var der la-

                 ger af varer, foderstoffer, korn og gødning, mod vest var der en stor 

staldbygning, så kunderne kunne opstalde deres heste, når de skulle 

handle eller med toget og der var ansat en stald- og gårdskarl. På 

modsat side af gaden var der en stor lagerplads til tømmer, brædder 

og andre bygningsartikler. 

1909 solgt til købmand Chr. Wacher – annoncerer i Støvring Adresseavis 

den 15/5 1914 med Støbegods, stort udvalg i kakkelovne, komfurer, 

grubegryder, jernvinduer, bygningsstøbegods 

1916 solgt til købmand Jens Wulf – døde i 1935 – hans husbestyrerinde 

Martha Thomsen arvede det hele og lejede forretningen ud til sin 

brorsøn Thomsen 



1946 solgt til Henning Simonsen 

1948 solgt til købmand Olav Myrup som havde købmandsforretningen i 28 

år men fra 1970 handlede han kun med vin, tobak, kaffe, øl og vand 

? i en af lejlighederne mod Borupsallé boede Hans Østergaard (f.1899-

d.1978) og hans kone Stense (f.1910-d.1982. Hans Østergaard arbejde 

ved banen. 

? Vognmand Christian Jensen boede på 1. sal mod Jernbanegade og 

drev sin store vognmandsforretning herfra. Forretningen blev senere 

overtaget af sønnen Niels Jensen (f.1926-d.1977) og Henny (f.1927-

d.1995) 

1953 solgte Martha Thomsen selve ejendommen til Anders Hansen 

1952-1957 tandlæge Carlo Johansen – død 14.08 1957 

1956 solgte Anders Hansen ejendommen til tømrermester Jens H. Simoni 

1966 set i en annonce 23.09 1966: Salon Ella. Indehaver Ella Gold Larsen. 

1976 solgte Myrup forretningen til Svend Børresen, som foruden Myrups 

sortiment også handlede med vin og ost. Forretningen hed S.B. Ost og 

vinhandel 

1980 ca.  døde Svend Børresen. Solgt til Jonna Pedersen, som lukkede den efter 

               2 år . 

På billedet af familien Andersen er  

Købmand og grosserer Niels Peter 
Andersen 

Hans kone: Wilhelmine Nielsen. 

Deres børn: Agnes og Miller. 

Hans Søster: Mejerske og manufak-
turhandler Margrethe Andersen 

 


