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Vi er på vej ind i julemåneden. Familierne 
er på forskellig vis i tanker og gøremål på 
vej med alt det, der igen kan bringe den 
gode højtidsstemning frem  og sådan er 
det godt for os alle - den danske julestem-
ning har vi alle glæde af. Og 
nu er året 2018 snart brugt op. 
Vi kan jo nok alle tænke tilba-
ge på både oplevelser, som vi 
helst havde været foruden, 
men heldigvis har de gode og 
glædelige oplevelser en god 
evne til at fylde mest i vore 
tanker. Det er godt sådan ! 

I Dansk Amerikansk Klub har vi 
haft et godt klub år. Vi har 
kunnet byde velkommen til 
mange nye medlemmer og 
sammen med dem fået den 
gode udvikling i medlemskredsen fastholdt. 
Velkommen til jer alle i klubben. 

Desværre har vi også måttet tage afsked 
med nogle medlemmer og det er altid trist. 
Tak til jer for jeres tid i klubben og det i nå-
ede at være en del af i klubben. 

Årets aktiviteter har været kendetegnet  
ved god tilslutning og en altid fantastisk 
god og glad stemning. Torskegildet var vel 
besøgt med ca. 60 deltagere, som nød 
den vel tilberedte og vel smagende torsk 
med det reglementariske tilbehør. 

Den årlige generalforsamling på det gamle 
Rådhus i Nørresundby havde ca. 70 delta-
gere. Det blev en alvorlig og vel gennem-
ført generalforsamling med efterfølgende 
hyggeligt samvær med god stemning. 

Sommerudflugten gik i år til Ny Vrå, som er 
et tidligere landbrug med stor kartoffel avl. 
Ca. 40 deltog i fremvisning og guidning, 
som viste os, hvordan man nu havde lavet 
pileproduktion  og ud af dette nu havde 

rigtig mange forskelligartede 
produkter, som rakte lige fra 
ekstrakter, hen over wellnes - 
produkter, salver, bjesk og til 
slut flis. Efter besøget på Ny 
Vrå drog vi til frokost på "St.-
Faldt", hvor Tove bød på 
frokost med indlagt hygge 
og god stemning. 

4. juli festlighederne tog sin 
begyndelse med Amerikan-
ske dage i Aalborg på 
C.W.Obels Plads, hvor vi 
deltog med udstilling m.v. 

Der var i det flotte sommervejr rigtig man-
ge besøgende og plads til mangen en 
god snak med de besøgende. Herefter 
blev det 2. juli, hvor Dansk Amerikansk Klub 
bød indenfor til Gardenparty, hvor rigtig 
mange fik hilst på og samtidig kunne nyde 
de gode toner fra Flyvestation Aalborgs 
Brass Band samt fra The Kentucky Fam. 
Blue Grass Band. Den 3. juli gennemførte vi 
på hotel Comwell Hvide Hus,    Dansk Ame-
rikansk Klubs Frokost, "Borgmesterfrokosten" 
med ca. 120 deltagere. Borgmester for en 
dag blev dyrlæge Kurt Hansen fra Min-
nesota, USA.  Den nyligt udnævnte ambas-
sadør for USA i Danmark, Carla Sands delt-
og i både Gardenpartyet og Borgmester-
frokosten. 

Så blev det sommerferietid og de, der yn-
der sol og varme havde i år de allerbedste 
betingelser. 

Præsidentens jule- & nytårshilsen 2018
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Den 7. september blev årets Countryfest 
afholdt med ca. 50 deltagere. Ikke på 
"Østergaard", som hidtil, men i gode loka-
ler i Vejgaard, Aalborg. Det blev en rigtig 
sjov og dejlig aften med fest, sang og 
dans. Når "Østergaard" ikke mere kunne 
lade sig gøre skyldes det, at Inger Øster-
gaard var så heldig at få solgt gården først 
på sommeren. Det var godt og tillykke 
med det, Inger. 

Årets Vinsmagning fandt sted d. 12. okto-
ber, hvor Holte Vinlager præsenterede ud-
valgte vine fra Californien. Deltagerne nød 
smagsprøver af de mange spændende 
vine samtidig med, at de blev præsenteret 
for deres særkender og fortrin. En rigtig fin 
aften med rigtig god og glad stemning. 

Vi runder året af med Thanksgiving d. 22. 
november på Orkideen i Aalborg, hvor vi 
har bestilt Kalkun med tilbehør, som man 
gør det i USA. Vi vil også denne aften kun-
ne opleve en tidligere ansat ved PET for-
tælle og underholde. Det glæder vi os til. 

I bestyrelsen har vi sideløbende med alle 
disse aktiviteter arbejdet  videre med 
grundlaget for en god, sikker og stabil 
fremtid for Dansk Amerikansk Klub. Vi har 
nu en fast Forretningsorden og heri  en 
Strategiplan, som rækker fem år frem. Vi 
har fortsat stabiliseringen om klubbens 
økonomi. Dansk Amerikansk Klubs Ju-
bilæumsfond har udviklet sig til at kunne 
støtte flere end tidligere, som søger støtte 
til studieophold i USA eller Canada. 

Fremadrettet har vi et stort ønske om at 
kunne udvikle vort blad, Danish American 
News, som med dette nummer for første 
gang er på 16 sider. Vi vil rigtig gerne ud-
vikle vore kendte arrangementer og vi vil 
også gerne se nye arrangementer komme 
med i det nye år. Og så har vi et stort øn-
ske om at kunne byde velkommen til 
mange nye medlemmer i 2018. 

Vi kan gå ind i det nye år med begrundet 
optimisme og glæde ! 

Tak for et rigtig godt og nyttigt samarbejde 
med vore mange samarbejdspartnere i 
2018. 

Tak til bestyrelsen for engagement og en 
solid indsats i 2018. 

Og sidst, men ikke mindst, tak til medlem-
merne i Dansk Amerikansk Klub samt deres 
familier for aktiv medleven og opbakning. 
Også tak til de medlemmer, som har budt 
gæster med til vore arrangementer. 

Jeg ønsker alle en glædelig jul 
samt et godt nytår. 

Jens Søndergaard 
Præsident
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I den almindelige forståelse om USA dets 
tilblivelse til den kæmpe nation, det er, for-
binder vi især tiden, hvor unionen startede 
op på østkysten (New England) med de 
første 13 delstater. Den samtidige og efter-
følgende enorme indvandring til USA,  fra 
især Europa, er for rigtig mange billedet af 
den nyfødte og unge nation. 

Men som en betydningsfuld del af forståel-
sen om nationens udvikling og udvidelse,  
fortjener nogle - nok ikke glemte, men 
sjældent huskede - hændelser i USA`s histo-
rie at blive "halet frem". Vi skal se på perio-
den fra ca. 1800 til ca. 1869. 

År 1800 bestod USA af området øst for Mis-
sissippi til Atlanterhavet og med grænse til  
Canada mod nord - ca. 3 millioner kva-
dratkilometer. Vest for Mississippi var Frankrig 
herre over det, der dengang hed Louisiana 
territoriet . Området havde før Frankrig væ-
ret styret af Spanien og i kortere perioder af 
England. Området dækker 15 af de nu 
kendte delstater, nemlig: Arkansas, Colora-
do (dele af), Iowa, Kansas, Louisiana, Min-
nesota, Missouri, North Dakota, South Dako-
ta, Montana, Nebraska, New Mexico (dele 
af), Oklahoma, Texas (dele af) og Wyoming 
(dele af). 1803 var Frankrig (igen) i krig med 
England. Frankrig ønskede ikke de franske 
besiddelser i Amerika  skulle falde i eng-
lændernes hænder. Napoleon, som var 
hårdt spændt for med krigshandlinger i Eu-
ropa,  valgte at sælge Louisiana territoriet til 
USA for 15 millioner dollar. Dermed var 
USA`s areal nu  blevet fordoblet til  ca. 6 
millioner kvadratkilometer. 

Næste store udvidelse skete godt 40 år se-
nere og det var en både menneskelig og 
økonomisk smertelig affære. Spanien hav-
de skabt grundlaget for et både stærkt og 
stort Mexico med et areal på dengang ca. 
2,6 millioner kvadratkilometer omfattende 
det, vi i dag kender som Mexico, Texas 

(dele af), New Mexico, Arizona, Nevada, 
Utah og Californien. I 1836 besluttede Texas 
at løsrive sig og dannede Republikken  Te-
xas. Den beslutning kunne Mexico ikke ac-
ceptere og det affødte konstante grænse-
stridigheder. USA`s daværende præsident 
James K. Polk støttede Texas. I 1845 tilbød 
USA at købe Californien og New Mexico af 
Mexicanerne. Det faldt ikke i god jord hos 
Mexicanerne og grænsestridighederne  
udviklede sig til næsten regulær krig. Præ-
sident Polk beordrede sin bedste general, 
Z .Taylor til af sikre Texas`s  grænser mod syd 
og vest,  som efter Texas og USA opfattelse,  
var floden Rio Grande. Det var tændstikken  
til bålet. Mexico  sendte tropper ind i  den 
sydlige del af Texas og omringede de ame-
rikanske enheder, som led store tab. Selvom 
præsidenten havde vanskeligheder med 
Nordstaterne , så fik han Kongressens vel-
signelse til at erklære Mexico krig  (man be-
tingede dog, at de amerikanske militære 
enheder, som skulle indsættes, skulle være 
frivillige).  Sydstaterne var absolut for at gå i 
krig med Mexico og man hvervede hurtigt 
ca. 50.000 frivillige. Krigserklæringen  fra 
USA kom den 13. maj 1846. Mexico fulgte ti 
dage senere op med en krigserklæring til 
USA. 

Amerikas Forenede Stater 
...fra lille land til stort land 
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Med baggrund i disse krigserklæringer folde-
de USA sig ud - man havde fået ambitioner 
om land-udvidelse og adgang til havet mod 
vest. Derfor indledte man hurtigt krigshand-
linger og kampe i hele Californien, startende 
i Nord ved Monterrey , herefter Buena Vista 
og sidst mod de resterende mexicanske styr-
ker i Syd Californien. Det betød, at i septem-
ber 1846 var Californien erobret af USA. US 
general Wilfred Scott førte de amerikanske 
styrker i angrebet mod syd ind i Mexico. Han 
havde succes og avancerede hurtigt mod 
Mexico City. Det sidste og afgørende slag 
var ved Chapultepec, Mexico City. Mexico 
kunne ikke tåle mere og Amerikanerne hav-
de nået sine mål. Derfor blev der forhandlet 
fred. Den 2. februar 1848 stoppede krigen og 
gav USA herredømme over Californien, 
Arizona og New Mexico. Når Texas ikke 
nævnes som erobret område, skyldes det, at 
Texas d. 29. december 1845 blev delstat nr. 
28 i USA og derfor jo allerede var amerikansk 
territorium. USA betalte ved fredsslutningen 
15 millioner dollar til Mexico. Og så skulle 
man jo tro, at alt var betalt, - MEN - prisen i 
menneskeliv blev for Mexico ca. 25.000 
dræbte og sårede og for USA ca. 13.200 
dræbte og ca. 4.200 sårede. Et af amerika-
nernes tab opstod ved, at en hel bataljon, 
kaldet Saint Patriks Bataljon, ca. 500 mand , 
fortrinsvis af irsk afstamning, deserterede og 
meldte sig under det mexicanske flag. Det 
gjorde de, fordi de ville "kæmpe imod ame-
rikansk grusomhed og racistiske behandling 

af mandskabet" og så havde de jo den ka-
tolske tro tilfælles med mexicanerne. De fle-
ste blev taget til fange og senere alle hængt 
af amerikanerne for desertering  og forræde-
ri. I Mexico vil man flere steder i dag kunne 
støde på monumenter rejst til erindring om 
denne hændelse. 

USA  landareal var nu øget med ca. 1,3 milli-
oner kvadratkilometer og man havde skaffet 
sig adgang til Stillehavet. 

På samme tid - i 1848 - indgik USA traktat 
med England om overtagelse af Oregon ter-
ritoriet - det vi i dag kender som delstaterne 
Oregon og Washington (et område på stør-
relse med Frankrig). 

20 år senere - i 1869 - købte USA Alaska af 
det Russiske Kejserrige. Området er på ca. 
1,5 millioner kvadratkilometer og prisen var 
15 millioner dollar. 

Et nyt - og meget stort - imperium var skabt. 
Og set med Europæiske øjne og målestok 
havde tabene i menneskeliv været besked-
ne - mener de sagkyndige. 

Jens Søndergaard 
Præsident 

Præsident James K. Polk
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Ambassador,   Mayor,   Mayor   to   be,   ladi-
es  and  gentlemen. 

My   name   is   Karsten   Schultz   and   I   am  
born  and  raised  here  in  Aalborg .  So  is  
my   wife   who   cannot   be   here   today.  
Instead   I   brought   my   daughter Trine,  
Who  is  an  Associate  Professor  at  Univer-
sity  Aalborg.  And  she  has  been  an  ex-
change   student   in   California.   And   yes,  
I  am  a  proud  farther. 

I   am   a   retired   Colonel   Royal   Danish  
Airforce   (Former   Commander   Airbase  
Aalborg).   In   1970,   my wife   and   I   spent  
our   honeymoon   in   USA,   53   weeks.  
Some  honeymoon yes?  No! 

Right   after   high   school   I   joined   the  
Royal   Danish   Airforce   as   a   student  
pilot,   and   the   53   weeks   in   USA   was  
Undergraduate   Pilot   Training   at   Colum-
bus   Air   Force   Base,   Mississippi.   We   got  
married one   week   prior   our   departure  
for  Columbus. 

Imaging   20   years   old,   new      wife,   new  
country,   new   language   and   1000   dol-
lars   in   my   pocket.   Everything      new  
and  different.   Very    different. 

DC-8   from   Copenhagen   to   Chicago,  
then   Boing   727   Chicago      to   Memphis  

and  at  last  Martin  404 from  Memphis  to  
Lowndes   County   airport   with   Southern  
Airways  (called  Southern  Scareways?). 

Columbus   Mississippi   was   way   out   in  
the   boon   docks   and   their   language  
was   a   little   different   from the   English  
we   knew   (Hi   Haw..),   and   we   did   not  
know   the   difference   between   Red  
necks   and   Coon asses?      They   had   ne-
ver  heard  about  Denmark. 

Two   days   later   I   was   the   proud   owner  
of   a   Ford   Mustang   65.   We   left   a   Fiat  
600   back   home   so   it   was   truly   a   step  
up. 

As   I   was   the   first   foreign   student   pilot  
to   bring   a   wife,   we   were   given   a  
sponsor,   Colonel   Allen.   It was   both  
good   and   bad   to   have   a   Colonel   as  
a  sponsor.    Mostly  good,   bad  because  
he   was Squadron   Commander   keeping  
a   strict   eye   on   my   progress   and   be-
havior   as   a   student   pilot.   No   way to  
go  easy  any  time. 

Denmark   is   and   was   a   “smørhul”   (El-
dorado).  And  why?    Only  because  so-
mebody   helped   and   saved us   when  
the   future   looked   grim.   The   Great   War  
and   WW   2.   Without   assistance   and   in-
volvement by   the   USA   Denmark   would  
not  have  been  a  smørhul.  Let  us  never  
forget  that. 

All   through   my   carrier   I   have   been   in-
volved   with   the   US,   especially   with   the  
USAF.   I   have   been flying   F-104   for   10  
years   and   F-16   in   23   years   including  
combat   missions   in   Kosovo   and   Af-
ghanistan   under   US   leadership.   I   have  
been   a   part   of   the   F-35   JSF   program  
as   well   as   Assistant   Chief   of   Staff Joint  
Command   Lisbon   under   a   US   Com-
mander. 

Tale  for  USA 
DAK  Borgmester  for  en  dag.  3.  juli  2018



 DANISH AMERICAN NEWS NR. 92  DECEMBER 2018

 SIDE !7

Denmark  has  for  many  years  supported  
USA  all  over  the  world  politically  as  
well  as  militarily,  and  we  will  continue  
to  do  so,  I  guess  and  hope,  and  I  am  
proud  of  our  commitments  and  efforts. 

My  hope  for  the  future  is  that  we  con-
tinue  our  friendship and  trust  in  each  
other  and  accept  that we  need  each  
other. 

The  President  of  the  USA  says:  America  
first 

I  say:  I  am  not  only  proud  of  being  a  
Dane,  I  am  grateful  being  a  Dane. 

I  am  grateful  that  America  is  still  our  
friend  and  allied.  Don’t  forget  us. 

Din firmaannonce her …
Har du en virksomhed eller 
kender du nogen som har en 
virksomhed som kunne have 
gavn af en  annonce i vores 
blad?  

Bladet kommer vidt omkring 
og læses både i Danmark og 
USA og det findes også på vo-
res hjemmeside.  

Så når du som virksomhed an-
noncerer i D.A. News vil din 
annonce blive set som en an-
nonce på vores  hjemmeside 
og i vores blad på 2 kontinen-
ter.  

For et beskedent beløb på kr. 
5.000,- om året får du en god 
eksponering og støtter en klub 
med et godt formål. 

Kontakt mig gerne for en drøf-
telse omkring annoncering. 

Niels Guldbjerg 
5128 9104 
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Hej  Dansk  Amerika  Klub! 

Jeg  skriver  til  jer  i  anledning  af  at  jeg  
nu  har  boet  her  i  Madison  i  Wisconsin  
i  en  måned.  Byen  er  utroligt  dejlig,  og  
tager  sig  særligt  godt  ud  på  en  varm  
solskinsdag  som  i  dag.  Det  lokale  foot-
ball hold   UW   Badgers   spiller   kamp   i  
dag   på   byens   stadion,   Camp   Randall.  
På  stadion  er  der  plads  til  80.000  men-
nesker   -   ret   imponerende   for   en   by  
med   250.000   indbyggere.   I   sidste   wee-
kend   så   jeg   min   første   football   kamp  
nogensinde.   Det   var   en   stor   oplevelse,  
især   fordi   Badger-tilhængerne   har 
enormt   mange   traditioner   under   kam-
pen.   For   eksempel   spiller   de   i   pausen  
mellem   3.   og   4.   quarter   "Jump  
Around"   (af   House   of   Pain),   hvor   alle  
tilskuerne  hopper  rundt  så  hele  stadion  
nærmest   ryster.   Inden   kampen   summer  
byen   af   tailgates   -   selv   kl.   7   om   mor-
genen,   hvis   holdet   spiller   en   formid-
dagskamp. 

En   anden   god   lørdagsaktivitet   her   er  
et   besøg   til   Farmers   Market.   Hele   vej-
en   rundt   om   State Capitol   (regerings-
bygningen   i   Wisconsin)   er   der   boder  
hvor   folk   sælger   grøntsager,   honning,  
ost,   salsa,   hot   sauces,   blomster   og   så  
videre.   Der   er   rigtig   god   stemning,   og  
rig   mulighed   for   at   smage   på   alver-
dens   ost,   inkl.   cheese   curds   som   Wi-
sconsin  er  berømt  for. 

Der   sker   hele   tiden   noget   i   byen.   I  
den   forgange   uge   har   der   både   væ-
ret   afholdt   Iron   Man,   og aftenmarked  
hvor   lokale   kunstnere   har   udstillet   de-
res   arbejde,   og   alverdens   madboder  
bød   på   smagsprøver   og   billig   aftens-
mad.   Tidligere   har   de   også   afholdt  
jazz   koncerter,   musikfestivaler,   madmar-
keder,   Pride   Parade   og   gratis   filmfrem-
visninger  under  åben  himmel.

Hilsen fra Wisconsin
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I  de  kommende  par  uger  skal  jeg  bru-
ge   mine   weekender   på   at   udforske  
hvad   områderne   udenfor   Madison   har  
at   byde   på.   Bl.a.   skal   jeg   besøge   en  
drypstenshule,  og  en  tranebær  produk-
tion.   Jeg skal   også   et   smut   til   New  
York,   og   jeg   håber   på   senere   i   se-
mesteret   at   tage   en   weekend   til   Chi-
cago. 

Med   hensyn   til   undervisningen   har   jeg  
fået  styr  på  alle  mine  fag.  Det  kræve-
de   en   hektisk   første   uge   og   nogle  
sene   aftener   med   at   forfatte   e-mails,  
da  nogle  af  de  kurser  jeg  havde  valgt  
hjemmefra   viste   sig   at   have   et   noget  
andet   indhold   end   jeg   havde   forven-
tet.   Men   det   hele   gik   endda,   og   jeg  
er   blevet   rigtig   glad   for   udfaldet.   Jeg  
er   endt   med   5   kurser;   immunologi,  
cancer   &   tumor   biologi,   neurogenetik,  
cancer   genetik,   og   sygdomsfremkal-
dende   bakterier.   Alle   kurserne   er   indtil  
videre  rigtig  spændende,  heldigvis.. 

Mange  hilsner 

Katja  Michler

En stor tak for vinsponsorat til vores Garden Party til vores 2 samarbejdspartnere:
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Spritten 

Følgende er uddrag fra en bog med titlen: 
det år ”jomfruen” med følge forlod byen 

Bogen er skrevet af Bogudvalget for Vest-
byens Erindringsværksted (kontakt e-mail: 
platan16a@gmail.com) Nærværende arti-
kel er udgivet med Vestbyens Erindrings-
værksteds tilladelse. 

Fra omkring 1800 fandtes der ca. 100 
brænderier i Aalborg, men tallet reduce-
rede i årene fremover og ender i 1877 med 
kun 2. 

Navnet Aalborg Akvavit tager sit ud-
gangspunkt i 3 betydningsfulde personer, 
som har bidraget til udviklingen af akvavit 
og snaps, nemlig: 

Isidor Henius 

Anthon Brøndum  

Harald Jensen 

Disse 3 mænd var alle brændevinsbræn-
dere, men de var ikke alene on at skabe 
fundament, som i 1881 førte til stiftelsen af 
De Danske Spritfabrikker. 

Meget betydningsfuld for dannelsen af 
DDSF var etatsråd C.F. Tietgen og admini-
strende direktør C.A. Olesen. 

Isidor Henius (1820 – 1901) 

Kun 17 år gammel kom den polskfødte Isi-
dor Henius til Danmark. Her moderniserede 
han en lang række brænderier i Køben-
havn, Grenå, Roskilde og Aarhus og regnes 
for at være grundlæggeren for moderne 
spritfabrikation i Danmark. I 1846 van han 
nået til Aalborg, hvor hans livsværk skulle 
bygges op. 

Henius har æren af at have lært den dan-
ske spiritusindustri at anvende kartofler som 
råstof, og han var tillige den første her i 
landet, som anskaffede et kolonneappa-
rat, som kunne befri spritten for de ildelug-
tende fuselolie. Af den rensede sprit frem-
stilledes den fuselfri akvavit, og grundlaget 
for den senere verdenskendte Aalborg Taf-
fel Akvavit var herigennem lagt, og den 
blev lanceret i 1846. Fuselolien kunne man 
bl.a. sælges til det danske postvæsen til 
belysning i postvognene. 

Efter flere år som kompagnon med flere af 
datidens store købmænd endte Henius 
med at blive eneejer af Aalborg Privilege-
rede Sirup- og Spritfabrik, beliggende i Ur-
bansgade, dér hvor Kimbretyren nu står 
midt på Vesterbro. I 1877 var dette bræn-
deri Danmarks største. 

mailto:platan16a@gmail.com
mailto:platan16a@gmail.com
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Ligeledes blev han eneejer af konsul Wi-
broe´s Dampbrænderi; det var den gamle 
købmandsgård, som lå Ved Stranden. I 
1860 blev der efter en brand opført et nyt 
brænderianlæg med det kendte tårn ud 
mod fjorden. Dét tårn, der senere blev så 
skævt, at det måtte restaureres og derved 
fik sit udseende og funktion ændret, indtil 
det faldt for udviklingen og blev nedrevet. 

I 1882 overgik begge de to fabrikker til Ak-
tieselskabet Aalborg Privilegerede Sirup- og 
Spritfabrik, for hvilket Henius blev direktør. 
Han havde netop i 1871 ansat cand.p-
harm. C.A. Olesen som underdirektør, og 

de to mænd lagde nu forholdende såle-
des til rette at fabrikken i Urbansgade blev 
drevet videre som råsprit-fabrik, medens 
fabrikken Ved Stranden indrettedes med 
rektifikationsanlæg til fremstilling af drik-
kesprit. 

Således fortsatte virksomheden, indtil Heni-
us solgte sin fabrik til De Danske Spritfabrik-
ker i 1881. Henius blev en meget velhaven-
de mand, og i 1884 købte han Sohn-
gaardsholm for 205.000 kr.
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Aalborg får verdens største kunstværk i 
glas. Det ligger fast, efter at?entreprenør-
virksomheden A. Enggaard har givet til-
sagn om en donation på ti millioner kroner 
til Cloud City, som er navnet på det enor-
me værk, der skal opføres på havnefron-
ten i Aalborgs Vestby. 

Tidligere har Spar Nord Fonden, Ny Carls-
berg Fondet, Aalborg Kommune og Det 
Obelske Familiefond støttet projektet med 
sammenlagt 90 millioner kroner. A. Eng-
gaard smider nu de sidste ti millioner kroner 
i puljen, og initiativtager Martin Nielsen kan 
således sætte kunstprojektet i søen. 

Omdannelsen af det ikoniske industriområ-
de hvor der for ikke så længe siden blev 
produceret Akvavit (Rød Aalborg m.v.) er i 
fuld gang. De gamle industribygninger 

samt nye bygninger til boliger i varierende 
størrelser, vil forvandle dette område til en 
helt ny kunst- og oplevelsesbydel og er et 
stort skridt i den fortsatte udvikling af Aal-
borg by. 

Cloud City skal bestå af 68 glaskuber på 
hver 4,5 meter i diameter og værket, der 
ventes at koste 100 millioner kroner, vil ræk-
ke hele 30 meter op i luften, og dermed 
blive mere end markant på havnefronten i 
Aalborg Vestby, der over de næste år skal 
gennemgå en omfattende transformation. 
Det er den argentinske kunstner Tomas Sa-
raceno's som står bag det store kunstværk. 

Kunstværket er en del af omdannelsen af 
området omkring Spritfabrikken i det vestli-
ge Aalborg. Cloud City og den nye bydel 
ventes at stå klar i 2020/2021.

Cloud City kunstværk skal opføres på Aalborg Havnefront
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Stigsborg Havnefront 

 – Aalborgs nye bydel på nordsiden af Limfjorden

Stigsborg Havnefront som rummer i alt 54 
hektar, er et af Danmarks største kystnære ud-
viklingsområde. Området strækker sig fra Lim-
fjordsbroen i vest, og langs Limfjorden til Lim-
fjordstunnelen i øst. 

Området har i mange år været anvendt af 
industrivirksomheder. Helt tilbage i 1894 starte-
de købmand Peder P. Hedegaard engros-
handel med bl.a. korn og foderstoffer. Virk-
somheden som i dag er blevet til et aktiesel-
skab har stadigvæk fabrik og hovedsæde på 
havnen i Nørresundby. I 1912 blev en stor del 
af Stigsborg opkøbt af Østasiatisk Kompani 
som anlagde fabrikken A/S Svovlsyre og Su-
perfosfat. Den blev gennem tid i folkemunde 
kaldt Syren. Fabrikken blev siden opkøbt af 
den finske gødningsfabrik Kemira. Kemira 
stoppede produktion på fabrikken i 1998.  

Området blev senere opkøbt af Aalborg 
Kommune og fabriksbygningerne jævnet med 
jorden. Kemira-området er forurenet og der 
har i mange år foregået udstrømning af foru-
rening ud i Limfjorden. I de seneste år er der 
foregået oprensning af området. Det mest 
forurenede område vil blive indkapslet og skal 
omdannes til Aalborgs største bypark. Derud-
over rykkes kystlinjen frem ved at der fyldes op 

med sand på den eksisterende strand og 
lavvandsområdet. Dette skal forhindre fremti-
dig udstrømning af forurening i Limfjorden. 

Udviklingsplanen for området som forventes at 
vare ca. 25 år skal indeholde boliger til 7.500 
indbyggere. Boliger bliver en blanding af lej-
ligheder, rækkehuse. 

Der planlægges skole, plejehjem, daginstitu-
tioner, og erhverv (inklusiv kontor, butikker og 
cafeer). I den centrale del af området etable-
res Aalborgs største bypark Stigsborgparken.   

Første spadestik forventes i første halvår 2019 
hvor PFA i samarbejde med A. Enggaard A/S 
igangsætter opførsel af de første 400 boliger.  

I 2019 bliver der ligeledes etableret infrastuktur 
i form af en bygade som skal forbinde områ-
det med den eksisterende Engvej mod nord. 

Det er planen, at Stigsborg skal forbindes med 
Østhavnen og Musikkens Hus med en førerløs 
færge. Dette projekt er godkendt af Søfartssty-
relsen og er nu i en 2 årig testfaste. Færgen vil i 
første omgang være bemandet, men færgen 
forventes at være i drift i 2020.  

Artiklerne, side 10,11,12, og 13 af Niels Voigt Guldbjerg  

Illustration: Team Transform & Sleth



 DANISH AMERICAN NEWS NR. 92  DECEMBER 2018

 SIDE !14

Dansk Amerikansk Klub - Mayors Club

Mange er nok ikke helt med på, hvordan tin-
gene hænger sammen i det daglige, når vi 
taler om Dansk Amerikansk Klub og Mayors 
Club. 

Dansk Amerikansk Klub er "Moderklub" for 
Mayors Club. Historien om, hvordan Mayors 
Club blev til, vil man kunne få rigtig godt be-
skrevet ved at gå ind på vores hjemmeside: 

www.dansk-amerikansk-klub.dk 

Hvordan fungerer det så i hverdagen og hvilke 
opgaver støtter og hjælper vi hinanden med. 

Mayors Club og dens medlemmer er alle med-
lemmer i Dansk Amerikansk Klub og de fleste 
er life members. De er alle beæret med titlen 
"Borgmester for en dag" (minus to medlemmer, 
som har været borgmester i flere år i Aalborg 
og de er begge   honorære   medlemmer i 
Mayors Club). Mayors Club har ca. 20 nule-
vende medlemmer. På nær de to nævnte i 
parentes, er alle Mayors Clubs medlemmer 
bosiddende i USA. Mayors Club ledes af en 
President, som i dag er Peter Ørum. Presiden-
ten for Mayors Club virker (flittigt) som Dansk 
Amerikansk Klubs solide og vidt dækkende 
bindeled til hele USA med de opgaver, som vi 
naturligt må finde løsninger på i forhold til især 
vore amerikanske medlemmer og meget 
mere. Her bruger Presidenten for Mayors Club 
sine "Borgmestre" flittigt (de bor spredt over 
hele USA) og det er en stor og uundværlig 
hjælp for os i Dansk Amerikansk Klub. 

Lige i disse måneder har vi som "Moderklub" 
sammen med Mayors Club en opgave, som 
især vore amerikanske medlemmer har et stort 
ønske om at få klaret. I 1994 blev der i Kilde-
parken i Aalborg placeret   en "Støtte" i ædel 
træ, som skulle monteres med en plade, for-
tællende om de, der er blevet hædret som 
"Borgmester for en dag". Denne "Støtte" er lige 
nu placeret i et "mørkt" og ikke så synligt sted i 
Kildeparken, som den fortjener, ligesom pas-
ningen af "Støtten" fortjener mere opmærk-
somhed.  

Vi - Dansk Amerikansk Klub og Mayors Club - 
har   forhandlet med de stedlige myndigheder 
om alternativ og bedre placering af "Støtten", 
ligesom vi her i Danmark må gå ind opgaven 
at vedligeholde "Støtten". Hvert år plantes der 
af den nyudnævnte "Borgmester for en dag" 
et træ. Indtil for få år siden blev det plantet i 
Kildeparken. Der er nu ikke plads til flere træer 
og derfor skal der findes et nyt, egnet sted, 
hvor tilgængelighed og værdighed vil kunne 
forenes med en passende fremtidssikret løs-
ning. Vi har også her forhandlinger i gang   og 
vi finder helt sikkert sammen med Aalborg 
kommune en god løsning. 

Joh - Dansk Amerikansk Klub og Mayors Club 
har det godt sammen og vi har både nytte og 
glæde af vort solide familieskab. 

Jens Søndergaard 
Præsident 

http://www.dansk-amerikansk-klub.dk/
http://www.dansk-amerikansk-klub.dk/


 DANISH AMERICAN NEWS NR. 92  DECEMBER 2018

 SIDE !15

Solopgang over Limfjorden

Generalforsamling i DAK 

Aalborg, den 14. december 2018 

Indkaldelse til ordinær generalforsamling i Dansk Amerikansk Klub, Aalborg 

Generalforsamlingen afholdes fredag, den 22. marts 2019, kl. 20.00 i Ældresagens lokaler, 
Torvet, Gammel Østergade 5, 9400 Nørresundby. 

Ifølge klubben vedtægter er dagsordenen: 

1. Valg af dirigent. 
2. Præsidenten aflægger beretning for det forløbne år. 
3. Kassereren fremlægger det reviderede regnskab til godkendelse. 
4. Behandling af indkomne forslag. 
5. Valg af præsident. 
6. Valg af 3 bestyrelsesmedlemmer for en 2 års periode. 
7. Valg af 2 revisorer for 1 år. 
8. Valg af 2 suppleanter til bestyrelsen for 1 år. 
9. Eventuelt. 

Forslag, der ønskes behandlet på den ordinære generalforsamling, skal skriftligt være be-
styrelsen i hænde på præsidentens adresse senest den 15. marts 2019. 

Inden generalsamlingen, vil der kl. 19. være spisning, hvor der serveres smørrebrød med 
øl, vin og vand til en pris af kr. 100,-. 

Tilmelding til spisningen nødvendig. 

Liste over bestyrelsesmedlemmer på valg, og om de evt. er villige til genvalg, samt ind-
komne forslag vil blive offentliggjort på vores hjemmeside  www.dansk-amerikansk-
klub.dk inden generalforsamlingen. 

http://www.dansk-amerikansk-klub.dk/
http://www.dansk-amerikansk-klub.dk/
http://www.dansk-amerikansk-klub.dk/
http://www.dansk-amerikansk-klub.dk/
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D.A.K. 
Dansk Amerikansk Klub 

Præsident 
Jens Søndergaard 9886 7025 
faldt@dlgmail.dk 

Vicepræsident 
Niels Voigt Guldbjerg 5128 9104 
aab.1958@live.com 

Kasserer 
Bjarne Jakobsen 3023 7030 
bjarne@bajak.dk 

Sekretær 
Elsebeth Fuglsang Larsen 2042 9599 
elsebeth.f.larsen@gmail.com 

Flemming Pedersen 2140 1120 
flemmingviking@yahoo.dk 

Susanne Skov 2060 6289 
susanne@skov.mail.dk 

Jane Schultz 4094 2626 
jaka@mail.dk 

Danish American News redaktion: 

Niels Voigt Guldbjerg 
Tidselbakken 16 
9310 Vodskov 

aab.1958@live.com - tlf. 5128 9104 

Udgiver: 
Dansk Amerikansk Klub 
Faldtvej 15, Præstbro 
9330 Dronninglund 

Oplag: 
325 eksemplarer 

Næste blad udkommer: 
Juni 2019 

Deadline: 
1.  maj 2019 

Husk at melde adresseændring (også 
email) til D.A.K. til faldt@dlgmail.dk  så 

du fortsat kan få vores blad!

Aktivitetskalender 

Torskegilde 
Fredag, d. 1. februar, kl. 18.30 

Restaurant Orkideen 
Ølgodvej 1 

9220 Aalborg Øst 
Pris kr. 325,- 

Generalforsamling 
Fredag d. 22. marts, kl. 20.00 

Spisning fra kl. 19.00 
Det Gamle Rådhus 
9400 Nørresundby 

Pris kr. 100,- 

Sommerudflugt 
Søndag, d.  5. maj, kl. 10.00 

Mødested og pris offentliggøres 
på hjemmesiden 

OBS!!  
Husk tilmelding til alle arrangementer 

 Elsebeth Fuglsang Larsen 2042 9599 
 elsebeth.f.larsen@gmail.com 
  
 Susanne Skov 2060 6289 
 susanne@skov.mail.dk  

Senest 8 dage før arrangementer 
og meget gerne pr. mail 

mailto:elsebeth.f.larsen@gmail.com
mailto:elsebeth.f.larsen@gmail.com



