Tidslinie for Nørresundby / Sundby-Hvorup
Stenalder

Nord for Hvorup kirke er der fundet bebyggelser fra stenalderen.

Bronzealder

Nord for Hvorup kirke er der fundet bebyggelser fra bronzealderen.

Jernalder

Voerbjerg (Lindholm Høje) er nok det første bevis for bebyggelser fra Jernalder og Vikingetid på
halvøen Sundsholmen, hvor Nørresundby ligger.

1100 tallet

Voerbjerggaard blev bygget i 1100tallet.
Samtidig bliver de første kirker af træ bygget i Nørresundby og Hvorup.

1203

Byen Sundby nævnes første gang, hvor den bliver bortskænket af Valdemar Sejr til Vitskøl Kloster.

1219

Nørresundby kirke nævnes første gang.

1441

”Bondekrigen”, hvor det første sammenstød ved Sundby, mellem vendsysselske bønder og kongens
folk finder sted.

1500 tallet

Færgefart / Færgevæsen i 1589 klager Aalborgs borgmester til kongen, at alle færger holdes fra
Sundby, og får efterfølgende lov til at holde 4 færger.
Dette indgreb i en fra ”fra Arilds tid” stammende rettighed sker ikke uden protest, og Sundby får 1591
igen eneret på færgefarten.

1536

Ved Reformationens indførelse overgik byen atter til Kronen.

1627 – 1629

Stjerneskansen på Sundby Bjerg ( Skansen ) bygges af Wallensteins tropper.

1644

Byen besat af den svenske hær, med oberst Helmuth Wrangel i spidsen.

1657

Igen besat af svenskerne, efter forsvar af bl.a. oberst Niels Lykke.

1667

Byen pantsat af Frederik III til hauptmand Frederik Thuresen.

1674

Overgik byen til Admiral Christoffer Lindenov.

1679

Kommerceråd Christian Lindenov arver byen efter sin far.

1683

Sundby gods købt af doktor Niels Jespersen, dvs. alt i Nørresundby undtagen præstegården og et bol
med seks gadehuse.

1696

Byen overgår til Niels Jespersens arvinger, frem til midten af 1800årene,
byen bliver herefter solgt til konsistorråd J. Christoffer Glerup.

1700tallet

Pottemageri indførtes på et forholdsvis sent tidspunkt i Kjær Herred, i begyndelsen af af 1700 tallet, i
Hvorup by. Efter 1800 bredte pottemageriet sig i Hvorup sogn, særlig i Sønder- og Nørre Uttrup, som
blev et nyt, men sent pottemagercentrum i Nordjylland.

1713

Skole i Sundby i Skolegade ( nu Garvergade ). Degnen Enoch Green fortæller bl.a. ”Ved min ankomst
til embedet i 1713, fandtes 2de smaa fag som havde været indrettet til skolestue, men var uden vinduer
og tag samt den største del af væggene nedfaldne, samme blev aaret derefter repareret”.

1726

Skole i Lindholm har der været siden 1726, efter at sognepræst Hans Michel Kieldsen testamenterede
400 rd. til en skole.
Den gamle skole på Fr. Raschvej 10, var i brug fra 1871 til 1904, hvor Thistedvejens skole afløste den.
Gl. Lindholm skole blev bygget 1924.

1736

Hvorup skole. Da Chr. VI i 1739 påbød at alle landsbyer skulle holde skole, havde Hvorup allerede sin
første skole, der 1736-1737 opførtes ”norden for byen, vesten for smedien”. ( se historien om de tre
torper).

1761

En Sundbyborger får kgl. bevilling til at bage grovbrød til andre, dog måtte der ikke foretaget noget ” i
Henseende til Brødudsalg til fornærmelse for Borgerne i Aalborg”.

1771

Nørre Uttrup skole. Den første skole i Nørre Uttrup blev opført 1771 på den samme grund som skolen
ligger på i dag.

1773

Byens første industri, Johan Rømers Kridtpibefabrik i Vestergade 16.

1791

Halvdelen af byen nedbrænder.
Bryggergaarden, der i dag er Nørresundbys ældste bygning og museum, blev opført i 1791.
Byen bliver pålagt at oprette et sprøjtevæsen.

1800 tallet

De førte pottemagerier kom til Hvorup i begyndelsen af 1700 tallet, men i begyndelsen af 1800-tallet
bredte pottemageriet sig til hele Hvorup sogn, særlig i Sønder- og Nørre Uttrup, der blev et nyt
pottemagercentrum i Nordjylland.

1814

Ansøgning om Købstadsret, der blev afslået, grundet stiftamtet og Aalborg købmandslaug frarådede
bevillingen med begrundelsen ”intet kan blive fordærveligere for Vendsyssel og Aalborg end at Sundby
får købstadsret”.
Johan Georg Galster får dog samme år kgl. bevilling til ”bondehandel” fra forretningen Sundby Bod på
Nørresundby torv.

1820

Atter ansøgning om købstadsret. Igen afslået.

1837

Røgilds Lervarefabrik i Nørre Uttrup etableres.

1840

Den ny kirkegård er anlagt 1840 og udvidet fire gange, sidst i 1957.

1847

Kjær Herreds tinghus bliver opført, og udvidet 1895.

1849

Severin Glerup ”den yngre” køber 300 tdr. land nord for Hvorup, og bygger herefter hovedgaarden
Hvorupgaard, samt et teglværk.

1855 ?

Julius Galster starter Jerstøberiet ”Gabrielsværk”, og bygger samtidigt arbejderboligerne i
Bondrupsgade, der får tilnavnet ”Arabien”.
Ca. samme tid opretter han Danmarks første Brugsforening her, til sine arbejdere.

1856

Handelsplads
Ved lov af 16/2 1856, jfr. bekendtgørelse af 17/10 1858, blev Nørresundby, der hidtil havde været en
del af Sundby sogn, udskilt og oprettet til Handelsplads.

1860

Første tiltag til en Skansepark, tages af Julius Galster, der beplanter sine jorde ved foden af de gamle
skanser.

1864

Skansen bemandes af soldater til forsvar mod de tyske tropper, der er trængt op gennem Jylland.

1865

Den 17. juni hærges Nørresundby af en voldsom brand, der starter i Skrågade, næsten 100 huse og
gårde nedbrænder, og mange familier bliver husvilde. Digteren H. C. Andersen giver nogle af sine
tegninger til udlodning, til fordel for Nørresundbys nødlidte.
Den 14. oktober, Pontonbroen åbner, og færgefarten ophører, efter at være opkøbt af Aalborg
kommune.

1871

Jernbanelinien åbner til Hjørring.
Den gamle skole på Fr. Raschvej 10, var i brug fra 1871 til 1904, hvor Thistedvejens skole afløste den.
Skole i Lindholm har der været siden 1726, efter at sognepræst Hans Michel Kieldsen testamenterede
400 rd. til en skole. Gl. Lindholm skole blev bygget 1924.

1874

Får byen sin første egentlige havn, en anlægsbro, den såkaldte dampskibsbro.
Havnen opfører en bygning til Toldvæsenet for 3.500 rigsdaler, der samtidig er bolig for havnefogeden.
Selve toldklareringen flyttes først hertil i 1877 fra jernbanestationen på Thistedvej.

1879

8. juli, Jernbanebroen indvies. Kongefamilien deltog i indvielsen, ligesom storfyrstinde Dagmar af
Rusland, datter af Christian den niende.

1885

Peder P. Hedegaard oprettes i Vestergade 20.

1887

Chr. Kærgaard oprettes på Torvet 3.

1889

Frelsens Hær i Nørresundby stiftes 1. juni, hos murer Chr. Machholm, Vestergade 41.
Antallet af skorstene i Nørresundby er 511.

1891

Aalborg Andels svineslagteri indvies. Nedlagt 2005.

1895

Hvorup og Hedelund plantage bliver stiftet den 7. april.
Skansevejens skole påbegyndes.

1897

Jernbanelinien åbner til Fjerritslev.

1897

13. april, begynder man opførelsen af Nørresundby Gasværk.

1900

1. januar, Nørresundby får købstadsret.

1901

Lindholm Høje overdrages til Nørresundby Kommune af godsejer A. F. Lassen, Høvdinggaard, der
havde familiemæssig tilknytning til Nørresundbys daværende borgmester N. Andersen.

1902

Lindholm ( Nørresundby Landsogn ) bliver selvstændigt kirkesogn.

1903

Nørresundby Realskole indviet 1903 af Aalborgs biskop Frederik Nielsen.

1904

Indre Mission erhverver ejendommen Torvegade 5

1908

Hvorupgaard blev med opførelsen af en stationsbygning til en ”rigtig” Stationsby.
Fra 1899 havde man kun haft et lille billetsalgssted ved teglværket. Hvorupgaard station lukker 1965.
17. juni indvies Nørresundby Portland Cementfabrik, hvis hovedpart var ejet af ØK. Fabrikken lukker i
1936.

1911

10. november, elektriciteten tændes første gang i Nørresundby. 198 forbruger får jævnstrøm fra
Nørresundby Elektrisitetsværk.
Frelsens Hær køber Garvergade 14, og bygger i 1912, den i dag stadig interessante bygning, med bl.a.
forsamlingssal.

1912

Dansk Andels Cementfabrik i Lindholm.
Svovlsyre- og superfosfatfabrikken ”Limfjorden” stiftes bl.a. af Dansk Svovlsyre og ØK. Overtoges helt af
Dansk Svovlsyre i 1929. Ombygges i 1949. Svovlsyreproduktionen stopper 1973. Kemira overtager
fabrikkens gødningsproduktion i 1987 og lukker ned i 1998. Aalborg kommune køber i 2000 arealerne, af
henholdsvis Superfos og Kemira.

1914

Antallet af skorstene i Nørresundby er vokset til 1178, mod 511 i 1889.

1914 – 1918

Første verdenskrig, Skansen og broerne bemandes med sikringsstropper. Fregatten Jylland ligger her
som telegrafskib, og er samtidig indkvartering til soldaterne.

1915

Cementstøberiet ”Petersværk” grundlægges af Peter Nielsen, der var bror til Peder Nielsen, der
grundlage Pedershåb Maskinfabrik i Brønderslev.

1916

Præstegården Sankt Peders Gade 14 opføres af arkitekt Hother Paludan.
Nørre Uttrup Fodboldforening ”Knøsen af 1916”, indvies 7. maj. ( ikke at forveksles med NUBI).
Nørre Uttrup Vandværk stiftes 28. juni.

1917

24/6 dannes Nørresundby Baptistmenighed. Kirken indviet juledag 1922.

1918

Folkebiblioteket for Nørresundby og omegn oprettes i Østergade 13.
Nørre Uttrup Elforening stiftes.

1919

Fjordbadeanstalten ved Søvangen åbner.

1922

Nørresundby Stadion anlægges, klubhus bliver bygget i 1947.
Nørresundby Baptistkirke indvies 1. juledag.

1923

Alderdomshjemmet på Lindholmsvej indvies.
Apotekerbygningen bygget på hjørnet at Torvet og Tinghusgade, blev taget i brug den 25. marts af
apoteker Th. Rübner-Petersen.

1924

Gl. Lindholm skole blev bygget 1924.
Skole i Lindholm har der været siden 1726, efter at sognepræst Hans Michel Kieldsen testamenterede
400 rd. til en skole. Den gamle skole på Fr. Raschvej 10 var i brug fra 1871 til 1904, hvor Thistedvejens
skole overtog undervisningen i området.

1925

6. januar, bliver Hittebørnehjemmet på Fuglsangsvej indviet.
Indre Mission hus på hjørnet af Østergade og Ane Dams Gade, indvies 29/11 s.å.
Lindholm Vandværk oprettes.

1926

Posthuset i Bryggergade opføres.

1930

Lindholm Borger- og Håndværkerforening stiftes torsdag den 28. august.
Hvorupgaard Husmandsforening stiftes 30. maj, på Hvorupgaard Afholdshotel.

1931

Nørresundby badeanstalt i Helgolandsgade ( nu Bjerggade ) åbner.
Bouet skole indvies 7. december.

1932

Nørre Uttrup Borger- og Håndværkerforening stiftes den 12. august.
Bates Ventil Sække Co. A/S, starter produktionen af sække I Nørresundby. Fabrikken bliver i 1937 til
Nordisk Standard Sækkeselskab, 1971 til Bates Ventil Sække A/S, 1995 fusioneret med DACEmballage, og 1997 købt af Kornäs.

1933

1. marts indvies Limfjordsbroen.

1934

3. april stiftes Hvorupgaard Vandværk.
23. september, indvies Lindholm kirke, og ”Nørresundby Landsogn” bliver til Lindholm sogn.
Biografen Regina opføres.

1935

21. december indvies Folkets Hus.

1936

21. december, Nørre Uttrup Menighedshus indvies.

1937

Nørresundby Rådhus indvies 3. juli. Arkitekten var S. C. Larsen. Byggesum ca. 350.000 kr.

1938

Rødslet flyveplads indvies, ( Aalborg Lufthavn ).
Cementbyens Vandforsyning stiftesden 3. juni.

1939

10. august afholdt NUBI, stiftende generalforsamling.

1940

9. april, bliver byen atter besat af tyske tropper.
Uttrupgaard bliver ombygget til Plejehjem.

1945

Tyskerne har tabt 2. Verdenskrig, og forlader byen. Tyske flygtninge i tusindvis er strømmet til
Danmark i flugt fra russerne, lejre er oprettet i både Nørresundby og Sundby-Hvorup kommuner.

1947

De sidste flygtninge forlader landet.

1949

26. juni, feriekolonierne Koldkær i Hals, og Skippergaarden i Blokhus indvies.
4. august, den over 500 år gamle gård Hvoruptorp nedbrænder.

1950

3. juli, kongefamilien besøger Nørresundby og Sundby-Hvorup

1952

Udgravningen af Lindholm Høje startes.

1952 ?

Kasernerne bygges. Militæret kommer til byen.

1954

Godthåbsgades skole indviet den 14. august af borgmester Robert Christiansen

1958

I januar måned vedtager Nørresundby byråd at etablere en fjernvarmeforsyning i byen.

1961

1. februar, Falcks Redningskorps redningsstation, åbner på hjørnet af J. Bertelsens Vej og
Forbindelsesvejen.

1962

Sundby-Hvorup Gymnasium ( fra 1968 ændret til Nørresundby Gymnasium ).
Sundby-Hvorup Sejlklub stiftes 14. december.

1964

5. december indvies Centralkirkegården (også kaldet Fælleskirkegården).

1968

1. april, Nørresundby, Sundby-Hvorup og Egholm kommuner sammenlægges til Nørresundby
kommune.

1969

Limfjordstunnellen indvies den 6. maj.

1970

1. april, Nørresundby kommune indgår i den ny Aalborg storkommune.

1971

Løvvangskolen indvies 30. september.

1977

11. april, indvies Nørre Uttrup kirke af biskop Henrik Christiansen.

1978

Løvvangens Kirkecenter indvies 20. august.

