
Staudehaven  
Frederik Raschs Vej 9, Lindholm, 9400 Nørresundby 

 Torsdag, den 18. august 2022, kl. 10.00 
 

Staudehaven – en af Nørresundbys skønne grønne perler – en del af Sundby Samlingerne 

- Gåtur omkring Lindholm Høje  

 
 
 
Vi får først en 
rundvisning i stedets 3 
historiske bygninger: 
 

Raschgården er bygningerne til en gård, der fra 1822-1965 tilhørte portrætmaleren Ole Magnus Rasch 
og hans slægt. Gården og den gamle bondehave blev i 1965 købt af Sundby-Hvorup Kommune og ind-
rettet til lokalhistorisk museum. 
Indeholder mindestue for Ole Magnus Rasch, interiører fra bondekulturen, samlinger af gårdmalerier, 
og en samling af lokalt fremstillet lertøj. 
 
Pibemagerhuset lå oprindeligt i Vestergade 16 i Nørresundby. 
Det blev opført år 1800 som bolig for pibemager J. Rømer. Huset blev nedtaget i 1952 og genopført i 
Urtehaven 1982-86. Udstilling af kridtpiber fra Rømers fabrik samt en større samling porcelæns-, mer-
skums- og bruyerepiber. På 1. sal ses en permanent tekstiludstilling. 
 
Købmandsbutik Brohusets Kolonial er indrettet i det tidligere billetkontor ved Pontonbroen over Lim-
fjorden. Huset blev nedtaget i 1933 og genopbygget i Nørresundby, hvor det blev benyttet til alminde-
lig beboelse indtil begyndelsen af 1990'erne, hvor det blev eksproprieret og genopført i Urtehaven i 
Lindholm og indrettet som købmandsbutik. 
Inventaret stod oprindeligt i Algade 31 i Aalborg (1870-1910) og blev herefter flyttet til Nørresundby, 
hvor det stod i Vestergade 59. Det blev skænket til museet i 1992. Den gamle købmandsbutik er et 
minde om de mange små købmænd, der før i tiden var i Nørresundby og Sundby-Hvorup kommuner. 
Vi vil gå på oplevelse i stedets hyggelige og skønne have – inden vi tager en kortere gåtur omkring Lind-
holm Høje. 
 
Når vi kommer tilbage, kan vi nyde vores medbragte mad og kaffe ved et af havens mange hyggelige 
borde. Vi håber, vi får en rigtig hyggelig og afslappet sommerdag i haven. 

 

Pris:  Gratis (vi sørger for øl og vand - I skal selv medbringe mad og kaffe)  
 
Tilmelding: Senest 28. juli 2022  


