
 
 

 
 

 
 

 

Af Bente Jensen, arkivar, Aalborg Stadsarkiv  

 

Om navnet Stigsborg 

Stigsborg er opkaldt efter et lille voldsted, der lå i den østlige del af Nørresundby tæt på Limfjorden 

og kan forsigtigt dateres til senmiddelalderen. I Danske Atlas fra 1768 kan man se således se 

resterne af fæstningsværket på kortet. Stigsborg blev fjernet, voldene sløjfet, da der blev opført en 

Svovlsyrefabrik på stedet i 1913. Der blev ikke fundet arkæologiske fund, men der blev rapporteret 

om menneskeskabte fundamenter. Af Generalstabskortet fra 1909 fremgår Stigsborgs placering og 

at resterne af borgen ligger 5,4 m over vandet. Placeringen på en lille bakke i det flade 

fjordlandskab gav udblik over fjorden og det nærlæggende engområde.   

Voldstedet blev omtalt i præsten Knud Skotts beretning i 1732 som en firkantet plads omgivet af 

tørvegrave. Den skal have tilhørt Sti(g) Hvide, der havde en gård ved Voerbjerg. Voldstedet kan 

vær anlagt for at forhindre sørøvere i at komme ind i fjorden. Siden blev Hr. Stig en sagnomspundet 

figur, en vred og hvileløs mand, som fik skyld for mange ugerninger. Efter sigende kan man fange 

et glimt af den berygtede Stigsborgmand omkring store højtider, hvor han kommer ridende fra 

Voerbjerg ned over Skansebakkerne mod Stigsborg med sine fire hvide heste.  



 
 

 
 

Kvarteret er omkranset af den tidligere Sæbybane linjeføring (nu Engvej) og Limfjorden. Kvarteret 

kantes i dag af villabebyggelser fra midt 1900-tallet på Engvej og Limfjordsvej, og 

etageejendomme i form af almennyttigt boligbyggeri. Teisensvej, Mølndalsvej og Digmansvej, der 

er opført fra 1941 til 1953. Området har ligget i den østligste del af Nørresundby og var udstykket 

til mark og eng, før industrialiseringen tog fat. Siden har det huset industri, havneanlæg, 

jernbaneanlæg, beboelse og et stadion. 

Syren 

Markant i området var Dansk Svovlsyre –og kunstgødning fabrikken Limfjorden – i folkemunde 

omtalt som ”Syren”.  Fabrikken skiftede navn til Superfos i 1971 og fra 1989 var fabrikken 

finskejet med navnet Kemira. Syren producerede NPK gødning. Næsten halvdelen af den danske 

kunstgødning blev produceret på to fabrikker, der lå lige over for hinanden i Aalborg og 

Nørresundby ved Limfjorden fra begyndelsen af 1900 tallet. Aalborg fabrikken var den ældste fra 

1908 og blev i 1913 fulgt af Nørresundby fabrikken, som blev opført på enggrunde af ØK, der 

allerede drev en cementfabrik i området. Fabrikken nedbrændte i 1919, men blev genopført på 

samme sted. Fabrikken producerede i døgndrift og den beskæftigede fra o. 150 arbejdere til i 

1960erne helt op til 500 personer. 

Syren lå tæt ved fjorden, og havde sit eget havneanlæg. Det var nødvendigt at sejle de tunge 

råstoffer: svovkis, råfosfat og brændsel helt ind til fabrikken. Syren var udskældt og miljø- og 

arbejdsmiljøsager var mange, I slutningen af 1900-tallet fik fabrikken adskillige bøder for 

miljøsvigt, utilstrækkelig renholdelse af produktionsanlæg, udslip af støv og gas fra 

blandemaskiner. Der var stærke lugtgener fra produktionen. Der blev rejst arbejdsmiljøsager på 

vegne af arbejderne af Fagbevægelsen. I dag kan det undre, at der blev tilladt opførelse af 

almennyttige boliger som tæt nabo til fabrikken fra 1941-midt i 1950erne (Mølndalsvej, 

Digmansvej, Teisensvej) af Nørresundby Kommune, men byen manglede andre 

udvidelsesmuligheder. Nørresundby Stadion var ligeledes nær nabo. 1998 lukkede fabrikken og i 

2001 købte Aalborg Kommunen arealet.  

Fritidsfaciliteter 

Nørresundby Stadion blev anlagt med boldbaner i 1922 og blev drevet af Nørresundby 

Samvirkende Idrætsforeninger. I slutningen af 1940rne blev der opført klubhus og 

tilskuerfaciliteter. Nørresundby Boldklub blev oprettet. Der blev ligeledes etableret træningsbaner 

med lysanlæg i nærheden af Syrefabrikken. Stadion kunne huse 1100 personer. Og da et 

underselskab til Syren ”Ammonia” i 1968 fik tilladelse til at etablere en ammoniaktank tæt på 



 
 

 
 

banerne, måtte indgangsforholdene til Stadion og sportsfaciliteter tilpasses derefter. Nørresundby 

Stadion blev nedlagt i 2008. I området er der ligeledes en lille bådehavn, som i dag ligger tæt på 

By- og Landskabsforvaltningens bygning.  

 

 

Havneområdet 

Korn og foderstoffer: Peter P. Hedegaard 

I 1885 startede Peder P. Hedegaard som detailkøbmand i Nørresundby og udvidede i 1894 med 

engroshandel fra Nørresundby med bl.a. korn og foderstoffer, og i 1916 blev firmaet til det 

aktieselskab, som dannede grundlaget for Hedegaard Agro. Det blev planlagt fra starten at etablere 

sig på Nørresundby Havn, hvor selskabet stadig har sæde. Selskabet overtog Dansk 

Pakhuskompagnis pakhus på havnen i 1920’rne, ligesom det opførte den stadig eksisterende 

kontorbygning i 1922. I 1925 blev en foderblandingsfabrik taget i brug. Anlægget ved Nørresundby 

Havn blev stadig udvidet. Af funktioner, der her har været kan nævnes findes fabriksanlæg for 

kvæg, svine og fjerkræsfoder, såsædsafdeling, kornrensningsanlæg og tørringsanlæg. Hedegaard har 

også sine egne lossefaciliteter på havnen. Anlægget fremstår nu som en indhegnet enklave af 

sikkerhedsmæssige grunde.  Selvom Hedegaard i dag har fabrikker og afdelinger spredt ud i 

Jylland, ligger hovedsædet stadig på havnen i Nørresundby. 

Havnen 

Nørresundby Havn blev påbegyndt i 1874 og blev løbende udvidet langs Limfjorden til en moderne 

havn med losse- og krananlæg for nærliggende virksomheder. Tæt ved den nuværende 

Limfjordsbro lå Toldboden, som måtte nedrives i 1960, da broen blev udvidet. Hedegaard har som 

nævnt præget området 1916. Længere mod øst havde Svovlsyrefabrikken sit havneanlæg. Også den 

af ØK ejede Cementfabrik Portland i områdets nordlige del blev sikret havne faciliteter i sin 

funktionsperiode fra 1907-1932.  

Området husede også jernbanedrift ved FFJ, (Fjerritslev-Frederikshavn Jernbane). I 1899 byggedes 

Nørresundby Havnestation ved Engvej, hvor der også var anlagt remiseanlæg. Banen løb gennem 

industriområdet mod V. Hassing – Gandrup – Dronninglund – Ørsø – Hørby – Sæby – 

Frederikshavn. Banen lukkede i 1968, samtidig med anlæg af motorvej i forbindelse med etablering 

af Limfjordstunnellen.   



 
 

 
 

Den nuværende Syresti var jernbanespor til brug for transport til Superphosfat fabrikken. 

En ny tid gryr for området 

I 2002 flyttede By- og Landskabsforvaltningen (tidligere Teknisk Forvaltning) ind i nybyggede 

administrationsfaciliteter på Stigsborg Brygge, og planlægningen for resten af Stigsborg-området 

startede så småt i 2003. Der skulle dog gå endnu nogle år, før Nørresundby Havnefront, inkl. 

Stigsborg-området, i forlængelse af "Planstrategi 2011" og "Fysisk Vision 2025" blev udpeget som 

et af byomdannelses områderne langs vækstaksen fra Aalborg Lufthavn til Aalborg Østhavn. 

  

I 2013 lød det officielle startskud på omdannelsen af Stigsborg-området, som nu er blevet omdøbt 

til Stigsborg Havnefront. I dag er omdannelsen fra industriområde til moderne bykvarter for alvor 

sat i gang. 

 

 

 

 

 

 

     Aalborg den 11.05.2016 
 

 


