Jernbanegade 25 – matr. Nr. 8 AH – Støvring Bageri

Ejendommen på nr.25 er meget større end den ser ud set fra gaden
der var også et stort bageri hvoraf en stor del er nedrevet
Jernbanegade 25 – matr. Nr. 8 AH – Støvring Bageri – Brødudsalg:
April 1870 ankom bager Niels Jensen og Maren Knudsen samt 4 børn til Støvring fra Ullerslev på Fyn, heriblandt den 7 årige søn Niels Christian Jensen, der senere med sin familie
kom til at præge byens billede mange år frem i tiden. De bosatte sig i den gamle del af
landsbyen mod syd, i det hus, der i dag har Hobrovej 103. Ca. i 1880 flyttede familien til
Jernbanegade 27. Det blev bygget i 1882. I 1901 blev faderen Niels Jensen bagersvend hos
sin søn, Niels Christian Jensen, som blev bagermester som 39 årig og var ugift. Året efter
blev han gift med Anne Kristine, datter af gårdmand Jørgen Peter Andersen, Sdr. Saltum,
”Nørgaard” i Torpet, derfra stammer slægtens mellemnavn Nørgaard.
1915
delte bagermester Niels Christian Jensen grunden hvor nr. 27 lå og udstykkede en ny hjørnegrund på nr. 25, der gik hen til direktørboligen til margarinefabrikken. Her byggede han
et nyt stort bageri med forretningsbygning ud mod Jernbanegade og et bageri i en bygning
hen ad vejen til margarinefabrikken. Jensen havde 2 heste og brødvogn med kusk til at køre
rundt i omegnen med brød.
De fik 3 sønner, der alle blev udlært bagere, men faktisk kun den ældste fortsatte erhvervet,
det var Aage Nørgaard Jensen og Ella. De rejste senere til Nr. Saltum, hvor de startede det
berømte ”Nørgaards Bageri”, som eksisterer endnu. Jørgen Nørgaard Jensen (f.1904d.1977) var som ung bagersvend også gymnastiklærer for de unge i forsamlingshuset, han
blev gift med Sigrid (f.1911-d.2004), de rejste til Asaa, hvor de købte kroen, som de drev i
mange år. Den yngste søn, Jens Nørgaard Jensen og hans kone Ellinor kom også til at bo på
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Viborgvej 10, de havde øldepot og kyllingerugeri.
døde Niels Christian Jensen og Kristine og den yngste søn solgte bagerforretningen og købte
hus på Viborgvej, hvor hun senere døde. De solgte til bagermester H. B. Olesen og Astrid
Olesen. Bager Olesen kørte også brød ud på landet under krigen i hestevogn, efter krigen
købte han en brødbil, og han og Astrid kørte ofte selv disse ture. Under krigen, da kommuneskolen blev besat, lejede skolen 2 stuer mod gaden til eleverne. Bager Olesen var også frihedskæmper, døde i 1947 kun 47 år gl. Astrid drev den videre i nogle år med bestyrere i bageriet. Astrid solgte ejendommen med bopælsret til en loftslejlighed, her boede hun til hun
døde i 1966.
solgte ejendom og bageri til Jørgen Mandrup-Christensen
bagermester Chr. Poulsen
bagermester H. Ringkøbing Jensen
bagermester Ejner Klokkerholm
Jacobsens Bageri v/bagermester Hans Hartvig Jacobsen og Kirsten, som udvidede og moderniserede bageri og ejendom. Lejede forretningslokaler i Grangårdscentret og startede der en
døgnbutik.
Lukkede forretningslokalet i Jernbanegade og startede op i Citycentret og senere med en afdeling i Skørping. Begge steder drives endnu (i 2016).
1/10 forretningslokalet lejet ud til en blomsterforretning Liljen – indehaver Lillian Laursen.
Lukkede efter et par år.
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