Lokalarkivbesøg d. 23. april 2018 ved Sundby Samlingerne, "Bryggergården",
Nørresundby.

En meget hyggelig og interessant aften. Der var et fremmøde på knap 20 personer.
Aase Daarbak, formand for bestyrelsen for Sundbysamlingerne, bød os velkommen.
Sundby Samlingerne er en selvejende institution, som bliver drevet på frivillig basis.
Sundby Samlingerne er museum og arkiv for Nørresundby Købstad og gamle Sundby-Hvorup kommune.

Samlingerne har til huse i tre bygninger, ejet af Aalborg Kommune:
Den gamle Bryggergård, gl. Østergade 8, Raschgaarden, Pibemagerhuset og Brohuset i
Urtehaven, Fr. Raschs Vej 9.
Bryggergården er et museum.
Selve Bryggergården er det ældste beboelseshus i Nørresundby. Huset er fra 1791. Var på det tidspunkt en

bondegård, med flere længer. Omkring lå andre bondegårde og gårdhuse. Befolkningen var arbejdere,
håndværkere, fiskere og færgemænd.
MIdt i 1800-tallet blev gården overtaget af en brygger, som ejede bryggeriet Skandia. Derfor navnet
Bryggergården. Denne æra stoppede i 1940, hvor bryggeriet blev solgt til Urban.
Midt i 1950-erne overtog Nørresundby Kommune huset og i 1973 blev huset åbnet som et museum for
Nørresundby og Sundby-Hvorup.
Museet får årligt et tilskud på 160.000 kr fra Aalborg Kommune, ellers klarer museet sig med frivillige
arbejdskraft.
Museet har en stor billedsamling, som kan ses på arkiv.dk.
Huset har en fast udstilling med historiske elementer fra det 19. århundrede, men har også skiftende
udstillinger. For ca. en måned siden blev udstillingen " Familiens store fester" åbnet.
En udstilling, hvor man kan se dåbskjoler, konfirmationskjoler, brudekjoler og jakkesæt, og alt hvad der
ellers hører til de store fester. En meget flot opsat udstilling.
I en af stuerne på 1. sal ses en gammel stue med mahognimøbler, plydsbetrukne møbler. Stuen er fra
midten af 18oo-tallet - meget flot.
I underetagen ses en udstilling af træskibe og flaskeskibe.
Museet har åbent torsdag og fredag fra kl. 13 -16. Lørdag fra kl. 10 -13.
Urtehaven, som tidliger var fyldt med spændende urter, er ved at blive lavet om. Der skal nu plantes
stauder i haven. Men haven er fortsat åben for offentligheden.
Fra påske til 30 juni lørdage fra kl. 14 -16. I juli og august er der åbent alle dage på nær mandag.
Efter vi havde været rundt i huset og havde set de flotte udstillinger var der tid til kaffe og kage.
En hyggelig og udbytterig aften.

Birgitte Brem

