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Forord

Aabenraa by fejrer den 1. maj 1985, at det er 650 år siden, hertug

Valdemar af Sønderjylland stadfæstede byens købstadrettigheder.
Aabenraa Museum har i samarbejde med Amtscentralen for Un-

dervisningsmidler i Sønderjylland ment, at dette var en god anled-

ning til at udgive et undervisningsmateriale om byens historie.
Vi har udformet materialet således, at det rummer en oversigt

over byens historie fra dens opståen og til i dag. Denne oversigt er

knyttet sammen med en serie af kort, >>udsigter« og luftfotografier,
gennem hvilke det skulle være muligt at nå til en forståelse af den

udvikling, byen har gennemløbet. Det er vort håb, at en sådan for-
ståelse kan virke med til at skærpe elevernes forhold til det fysiske

miljø, de lever i, således at de oplever byen i dag som et resultat af
mange århunåreders aktivitet, hvor hver periode har sat sit særlige

præg på byen. At lære sin by at kende er en proces, der kan foregå
hele skoleforløbet igennem. Vi håber derfor, at det vil være muligt
at finde anvendelse for hæftets materiale på alle klassetrin, ligesom

det er vort håb, at også andre interesserede vil kunne have udbytte

og fornøjelse af hæftet.
Vi takker Aabenraa kommune for det tilskud, der er ydet til hæf-

tets udgivelse, Historiske Samlinger, Landsarkivet, Det sønderjy-

ske Landsbibliotek og Aabenraa kommune for udlån af kort- og

billedmateriale, samt cand. mag. Lennart S. Madsen og mag. art.
Henrik Becker-Christensen for den ekspertise inden for byens hhv.
ældste og nyeste historie, som de har været så venlige at stille til
rådighed for os.

Aabenraa i april 1985

Helle Denckert Henrik Fangel

Udsnit af kort, hvortil Geodætisk Institut har ophavsretten,
er gengivet med instituttets tilladelse (A.215185).
l. udgave. l. oplag. 1985.

rsBN 87-87610-43-4
Tryk: C. C. Biehl, Gråsten
Forhandling:
Amtscentralens Pædagogiske Information
Nygade 20, 6200 Aabenraa
Tlf. 04 - 62 6t 56.
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Det ældste Aabenraa
De naturgivne forhold
Aabenraa er opstået på en langstrakt, hvæl-
vet bakke, der fra højdedragene imod nord
skyder sig ud mod det flade terræn i bunden
af den brede fjord. Bakken når på sit højeste
punkt ca. 16 meter over havet, og den er i ud-
strækning ca. 800 meter lang (fra Nørreport
til Nyvej) og ca. 450 meter bred (fra Møllega-
de til Madevej). Mod øst afgrænsedes bak-
ken af en arm af fjorden (Kilen), der nåede
helt ind til den nuværende Reberbanen.

Mod syd og sydvest strakte der sig store og
lave engarealer, der vel oprindelig var en del
af fjorden. Langt op i tiden blev disse eng-

arealer oversvømmet, når stormen stod på

fra øst. Bakken var således omgivet af vand
på næsten tre sider. Over land var der kun
adgang til bakken fra nordvest (over Kol-
strup) eller vest (fra Søst ad den senere Forst-
all6). Fra nord vanskeliggjordes adgangen til
bakken af højdedragene ved Dimen ogr Jør-
gensgård skov.

Imod syd, langs fjorden, førte en vej, der
svingede imod vest nord for en naturlig, lav
banke i engarealerne (ved Bag Møllen). Den-
ne vej drejede derefter imod sydvest og fulg-
te nogenlunde Tøndervej. Den gik nord om
Årslev ud til Toldsted ved Hærvejen. Vejen
mod syd, videre langs fjorden til Stubbæk,
var kun vanskeligt passabel på grund af de

hyppige oversvømmelser og kunne næppe
kaldes vej før langt op i tiden.

Landsbyen Opnør
Bakken var det eneste sted for enden af fjor-
den, hvor en jævn skrænt skød sig helt ud til
strandlinjen. Der var derfor gode betingelser
for bosættelse netop på dette sted. De, der

slog sig ned her, havde let adgang til fjorden,
og samtidig var der ikke langt til oldtidens og
middelalderens hovedfærdselsåre, Hærvejen,
der passerede forbi ved Rise, ca. 7 km fra
fjorden.

Hvornår der opstod en landsby på bakken
ved fjorden, ved vi ikke, men det har vel væ-

ret engang i slutningen af jernalderen, dvs.
før ca.800. Landsbyen blev senere kaldt Op-
nør, hvilket betyder åben-øre. Øre er et gam-
melt ord for strandbred (vi har det bl.a. i
Helsingør), og navnet betegner derfor »byen

4

ved den åbne strandbred«, en hentydning til
at byen på bakken lå lige ned til fjorden.

Landsbyens marker strakte sig imod nord
(langs Haderslewej og Gl. Kongevej) og
nordvest (syd for Løgumklostervej). Også de

store engarealer syd og sydvest for byen har
landsbyen haft nytte af, ligesom af de mange

skove, der omkransede byen på højdedrage-
ne til alle sider.

Kolstrup og Opnør-å
Engang i vikingetiden (ca. 800-1050) eller
måske lidt senere var landsbyen på bakken
blevet for lille til, at der var plads til alle går-

de og beboere. Nogle af beboerne flyttede da
ud og grundlagde en ny landsby nordvest for
Opnør. Den nye landsby fik navnet Kol-
strup, og den fik en stor del af Opnørs mark-
jorder nordvest for bakken. Navnet Kolstrup
er dannet af et gammelt mandsnavn, Kol, og
torp, der betyder landsby.

Formodentlig engang i 1l0O-tallet flyttede
andre af landsbyboerne ned til stranden ved

Mølleåens udløb i fjorden og bosatte sig her
permanent. Det var folk, der havde fundet
ud af, at man kunne leve af fiskeri på fjor-
den og af handel - bl.a. med fisk - med køb-
mænd, som kom sejlende ind ad den brede
fjord. På den måde udvikledes der efterhån-
den et lille bysamfund ved åudløbet ved fo-
den af bakken. Denne bydannelse blev kaldt
Opnør-å, dvs. Opnør ved å (senere Aaben-
raa) til forskel fra den gamle landsby Opnør
på bybakken, der nu kaldtes Gammel Op-
nør. På bakketoppen opførtes en landsbykir-
ke. Også Opnør-å fik sin lille kirke, der var
indviet til Sct. Knud.

Kongens borg og kongens by
Handelspladsen udviklede sig i løbet af 1200-
tallet så kraftigt, at kongen, formodentlig
Valdemar Sejr (1202-41), der fra ll87 var
hertug i Sønderjylland, anlagde en borg til
beskyttelse af byen og som magtcentrum.
Kongen (eller hertugen) erhvervede et areal
sydvest for byen - Kongslund kaldes det i
1335 - og her, på sydvestsiden af bakken ud
imod de lave engarealer, blev borgen placeret
(formodentlig hvor Nygade udmunder i Ve-
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stergade). Denne borg kaldes senere Aaben-
raahus. I l23l siges kongen at eje 2Yz mark
guld i Opnørs mark. Det må være arealet
Kongslund.

Vestergade og Storetorv er sikkert anlagt i
forbindelse med borgens opførelse, og man
kan formode, at kongen (eller hertugen) har
grebet regulerende ind. I hvert fald bærer ga-

derne Vestergade og Storegade, der er meget
lige, og som møder hinanden i en næsten ret
vinkel på Storetorv, stærkt præg af at være
mere planlagte end den sydvestlige, ældre del

af Opnør-å ned imod Skibbroen. Denne del
virker mere selvgroet.

I forbindelse med anlæggelsen af borgen
blev der også anlagt en vold og grav nord for
Opnør-å. Den løb lidt syd for Rådhusgade
og langs med Rådhusgang og har sikkert stå-
et i forbindelse med voldgravene omkring
Aabenraahus. Kongen fastsatte også ved-

tægter for byen og dens liv. Et udtryk for
kongens magt og for at byen stod under hans
beskyttelse, er også de indtægter, som kon-
gen havde af Opnør-e.I n3l betaltes nemlig
told til kongen af Rise herred. Der er næppe
tvivl om, at der hermed menes, at denne told
blev betalt i Opnør eller Opnør-å.

Opnør-å opsluger Opnør
Engang mellem l23I og 1335 er landsbyen
Opnør og måske også Opnør-å blevet øde-
lagt. Opnør blev næppe genopbygget som
landsby, men det tidligere landsbyområde på
bakketoppen blev overdraget af kongen eller
hertugen til indbyggerne i Opnør-å, der nu
fik mulighed for at vokse imod nord (langs

Storegade).
På bakketoppen, på den gamle landsby-

kirkes plads, opførtes en ny kirke af teglsten.
Dette skete sikkert i sidste halvdel af 1200-

tallet. Denne kirke blev indviet til Sct. Nico-
lai, de søfarendes skytshelgen. I 1335 fik
byen af hertug Valdemar stadfæstet sine ret-
tigheder »fra kong Valdemars tid«. Af stads-
retten, eller skråen, som den kaldes, frem-
går, at byen havde eget ting og rådmænd,
der tog sig af byens styre og af retsvæsenet
sammen med fogeden, der var kongens re-
præsentant i byen. Der nævnes i byen et Sct.
Knuds gilde og Sct. Nicolai gilde. Disse gil-

6

der var sammenslutninger af købmænd og
skippere og fandtes også i andre byer, bl.a.
Flensborg.

Af skråen fremgår det, at byens borgere
levede af handel og af skibsfart, men at land-
brug også spillede en betydelig rolle, bl.a.
gør skråen meget ud af, hvor byens borgere
har ret til at lade deres kreaturer græsse.

Byen var nemlig blevet en by næsten uden
egne markjorder. Landsbyen Kolstrup havde
fået al jord nord og nordvest for byen. Kon-
gen og hertugen inddrog stadig større dele af
engarealerne syd og sydvest for byen under
slottets ladegård. Kun nordøst for Opnør
(omkring Bøgelundsbæk) havde byen græs-
ningsrettigheder. Her havde kongen nemlig
købt et areal af Kolstrups og Gammel Op-
nørs marker, det såkaldte Kongskøb, som
han derpå havde givet til borgerne i Opnør til
græsning til evig tid. Herudover fik borgerne
ret til græsning på Hostrup, Stubbæk, Årup,
Hessel, Løjt og Brunde marker.

Brundlund slot
Den sidste store forandring i bybilledet i
middelalderen var opførelsen af Brundlund
slot, efter at dronning Margrethe i l4l1 hav-
de erhvervet Aabenraa by og det gamle Aa-
benraahus. Det nye slot blev placeret ved
Mølleåen i de lave enge syd for byen. Der
blev anlagt en dæmning fra sydvestenden af
byen og over til den holm, hvor slottet blev
opført. Den gav mulighed for at opstemme
Mølleåen og skabe en mølledam med en
vandmølle. Den gamle borg, Aabenraahus,
blev herefter nedrevet.

De første årtier af 1400-årene var ufreds-
tider, hvor den danske konge kæmpede med
de holstenske grever om herredømmet i Sles-
vig. Under disse kampe blev Aabenraa i året
1429 afbræ,ndt og ødelagl.

,,Eldste gengivelse
af Aabenraa bys

våben med de tre
makreller. Fra
dokument ud-

stedt den 4. aug.
1421.
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Aabenraa sogn 1641
Det ældste kendte kort over Aabenraa er fra
1640. Det er udført af kartografen Johannes

Mejer, der er fødti Husum i 1606 og uddan-
net som kartograf. Han udarbejdede om-
kring 1640 et atlas over Aabenraa amt. Det

omfatter 3 oversigtskort over amtet og dettes

herreder, 9 sognekort og 5l detailkort over
landsbyer. Mejers kort over Aabenraa om-
fatter et oversigtskort over Aabenraa sogn

(side 11), et kort over Sønderskov, et kort
over Brundlund slots ladegårdsmarker, et

kort over Jørgensgård, et kort over Kolstrup
og et kort over Aabenraa by (side 13).

Johannes Mejers kort over Aabenraa sogn

og by rummer en lang række oplysninger,
der belyser byens ældre historie, og meget af
det, der i det foregående er fortalt om byens

udvikling i middelalderen, bygger bl.a. på et

studium af Johannes Mejers kort.
På kortet over Aabenraa sogn side 11 er

den nordøstlige del af sognet (Jørgensgård)

udeladt. Vi ser sognets grænse imod syd

langs Skelbæk. Syd herfor ligger Arup skov

og Stubbæk skov. Nord for Skelbæk ligger

den skov, der i dag hedder Sønderskov. Den

afgrænses af bækken med stampemøllen
(Stampmvle), der lå lidt vest for den nuvæ-

rende Farversmølle. Langs bækken ses en

linje af prikker, der angiver den sydlige
grænse for Brundlund slots ladegårdsjorder.
De afgrænses imod nord af Hesselbæk og

Mølledammen (Miihlenteich). Vest herfor
ligger Hesselskov, der også hører under la-

degården. De skraverede områder her er de

områder (løkker), der dyrkes, og det er sik-

kert den gamle middelalderlige landsby Hes-

sels jorder. Landsbyen Hessel tilhørte i mid-
delalderen biskoppen i Slesvig, men blev i
1400-tallet lagt øde. Størstedelen af den blev

senere lagt under ladegården.
Selve ladegården (Meyerhof) 1å lige syd for

Hesselbæk (formodentlig mellem Hjelmall6
og stadion). Hjelmalt6 blev anlagt i slutnin-
gen af 1500-årene som forbindelsesvej mel-

lem Brundlund slot og ladegården. Jorden til
vejen fik man. ved afgravning af Kapelbjer-
get. Indtil da havde ladegården ligget på

slotsholmen, hvor også selve slottet lå.

Også området nord for ladegården og

Hesselbæk helt op til Mølleåen hørte til la-

l0

degården. En del af området kaldes på kortet
Ornum. Det betegner særjord og er det om-

råde af Opnør, som allerede i 1231 tilhørte
kongen (se side 6). Det udgjorde den oprin-
delige kerne i ladegårdsjorden, formodentlig
helt tilbage til den gamle borg, Aabenraahus'
tid. Lidt nordvest for Ornum ses navnet
Gammel Obening (Alt Obening), hvor nogle
historikere har ment, at det ældste Aabenraa
lå i den tidlige middelalder. Dette er dog

næppe rigtigt.
Nord for Mølleåen lå landsbyen Kolstrups

marker, der strakte sig til sognegrænsen i
nord og til Jørgensgård i øst. Landsbyen
Kolstrup bestod i 1640 af fire gårde. Ved

Mølleåen lå Ny mølle (New Muhlen).
Inden for Aabenraa sogns grænser var der

således ingen jord, der tilhørte selve byen el-

ler dens borgere. Landbruget, og især kvæg-
avl, spillede endnu i 1500- og 1600-årene en

stor rolle for byen, der derfor kæmpede for
sine græsningsrettigheder på bl.a. nabo-
landsbyernes marker (se side 6). Det var ble-
vet vanskeligere og vanskeligere for byen at

opretholde denne græsningsret, bl.a. fordi
bønderne i nabolandsbyerne foretog indheg-
ninger af flere og flere jordarealer'

Efter mange stridigheder nåede man i
1630'erne frem til en tilfredsstillende ordning
af græsningsproblemet. I 1631 overtog en

stor del af borgerskabet Brundlund lade-
gårds marker i forpagtning, og i 1632 fik
byen også græsningen i Sønderskov overladt
af hertugen til fælles bedste. I 1638 fik byen
endvidere overladt Jørgensgårds marker, og
i et vilkårsbrev af 12. april1639 fastsattes de

nærmere vilkår for græsningen. Hver grund-
ejer (stavn) fik ret til i Jørgensgård eller Søn-

derskov at have to køer eller en hest, men in-
gen stude eller hingste.



Johannes Mejers kort over Aabenraa sogn 1641.

Pd kortet er sognets areal opgiort sdledes
(i toftroder).
Ladegdrdens jorder
Aøbenraa by
Sønderskov
Jørgensgård
Kolstrup
sognet ialt

cq.1752
ca. 351

ca. 821

cs. 769

ca. 1426
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Aabenraa by 1640
Efter udplyndringen i 1523 kom Aabenraa
hurtigt på fode igen, og i 1527 bekræftede
kong Frederik l. byens privilegier. I 1530

flyttedes det store årsmarked fra Rise til Aa-
benraa, og i 1533 fik byen igen sine privilegi-
er bekræftet med den tilføjelse, at der heref-
ter måtte holdes en ugentlig torvedag, og at

forprang, dvs. handel forud for den fastsatte
markedstid, var forbudt. Byens karakter
som købstad blev herved understreget. Sam-

tidig vandt den lutherske lære indpas.
Ved delingen af hertugdømmet Slesvig i

1544 meltem kong Christian 3. og hans to
brødre tilfaldt Aabenraa Adolf, og i næsten
200 år herefter hørte byen under Adolfs
slægt, der residerede på Gottorp ved Slesvig.
Byen og amtet blev gottorpsk, og det var got-
torpernes amtmænd, der sad på Brundlund
slot.

Byen synes i 15O0-tallet at have været i god

fremgang, men der kom dog også alvorlige
tilbageslag .I1576 brændte en stor del af by-
ens huse, men værre gik det i 1610, da ca.

150 huse med stalde og skure samt kirken,
skolen, præsteboligen, \lokketårn og rådhus
brændte. Kun 30 huse og gårde i den nord-
lige det af byen blev ikke ildens bytte.

Værre var det dog, at byen led stor skade

under 1600-årenes krige, nemlig den såkaldte
kej serkrig I 627 -29, Tor stensson-krigen | 644-

45 og svenskekrigen 1657-59. Byen blev be-

lagt med indkvartering af fremmede tropper
og måtte tillige betale store krigsskatter og

under svenskekrigen også yde store rekvisiti-
oner og udskrivninger af alskens varer. Her-
til kom direkte plyndringer og ødelæggelser
samt i 1659 en pest. I 1660 kunne man i byen
optælle 70 øde huse og 70 huse, hvor beboer-
ne var så fattige, at de ingen afgifter eller
skatter kunne betale. Kw24 huse kunne be-

tale skat. Byens befolkningstal havde om-
kring 1640 været på ca. 1750, men var i 1660-

erne reduceret til ca. 1200.
På Johannes Mejers kort over Aabenraa

by 1640 er den gamle stadsgrav markeret
langs Rådhusgang (nr. 19: Vest(igia) d(er) al-

ten Stattwall : spor af den gamle bf,rrold).
Den gamle Sct. Knuds kirke er også med (nr.
20: Vest(igia) e(he)m(alig)er Kirchen : spor
af tidligere kirke; tallet 20 er anbragt vest for
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Gildegade (nr. 5)). Johannes Mejer har end-

videre placeret nr. 2l (Vest(igia) d(es) alten
Schloss Brundlundt : spor af det gamle slot
Brundlund (: Aabenraahus)) lige syd for
Vestergades udmunding i Nybro. Her ses og-

så et vandløb med udløb i Mølledammen.
Dets afløb kan også iagttages på et moderne
matrikelkort og må være en rest af den grav,

der fandtes rundt om Aabenraahus.
Gadenettet, som vi kender det idag, kan

identificeres ret nøje på kortet, selvom det

nok er lidt fortegnet. Vi kan se bl.a. Mølle-
gade og Persillegade, der mødes nord for
Borgmesterfen(ne). Nord herfor er en stor
humlegård (Hopfenhof). Lille Pottergade er

med på kortet, men kaldes Kirkegang (nr.
l3). Karreen mellem Pottergade, Nygade og

Jomfrugang synes ikke at være bebygget, så-

ledes at Vægterpladsen har været en stor
åben plads ned til Nygade med et enkelt hus

liggende på pladsen. Spørgsmålet er dog, om
vi skal tro kortet helt ned i en sådan detalje.

Wollesgyde, der ikke er navngivet'på kor-
tet, forbinder Ramsherred med Sørensvej
(nr. l1: Sorensweg), der idag hedder Nygade
på dette sted. Barkmøllegade hedder Kling-
bjerg (nr. 10) og forbinder Ramsherred med

Kolstrup. Nord herfor ligger teglgården (nr.

15: Zigelhoffe), og Klingbjerg har nok navn

efter dette teglværk, hvor der produceredes

klinker. En vej, der går skråt af fra Nygade

til Ktingbjerg, er forsvundet idag, men dens

tidligere forløb kan stadig ses i matrikelskel-
lene.

Af kortets navne genkendes i øvrigt de fle-

ste gadenavne i deres tyske form, dog savnes

navnet Storegade, der på kortet har fået

navn efter sin længde.
Byen afgrænses imod syd af Mølleåen.

Ved vejen syd herfor (idag Sønderport) lig-
ger nogle kålgårde (Kolhoffe), som var ble-
vet indlemmet i byen omkring 1560, således

at byens jurisdiktion strakte sig helt ned til
Kapelbjerget, hvor byens galge blev placeret.

Her i 1640 stod byens galge på Arnbjerg
(Gatgebakken) nord for byen, hvor galgen

ses på kortet mellem ordene Salve Justitia
(: Længe leve retfærdigheden). Byen af-
grænsedes imod nord af Tyvkærbæk (nr. 16:

Twkierbecke); nord herfor lå Kilegård.



Johønnes Mejers kort over Aabenrøo by 1640

Mørckt
Westerstrasse
Langstrasse
Ramsharde
Klingberg
Sorensweg
Topferstrasse
Kirchganck
Newbrugke
Zigelholfe
Twkierbecke
Suderbrugke
Kirch
Vest. d. Alten Stat t wal I
Vest.emer.Kirchen
Vest.d.Alten Schloss
Brundlundt.
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Kortet har følgende telcst:
Die Specialcharte der Stott Apenrade, grentzet ins Norden on Colstrup
vnnd Jurgengørdzmaj, ins Westen auch an Colstrup Ins Suden an Vor-
wercksgrunde vnnd ins Osten der Statt Schiffhaven wie aus dieser Grund'
riss zu ersehen



Aabenraa set lra syd 1768
1600-årenes krigsår med indkvartering,
plyndringer, rekvisitioner, pest og ødelæg-
gelser havde medført, at Aabenraas befolk-
ningstal var gået stærkt tilbage. Krigsårene
var også gået stærkt ud over byens erhvervs-
liv, især fiskeriet og skibsfarten, der især
foregik påt Østersøhavne.

Et udtryk herfor var skibbroens dårlige til-
stand. Den var blevet sat i stand ca. 1608,
men de vanskelige år efter branden l6l0 og
under krigene bevirkede, at skibbroen ikke
blev vedligeholdt, og den var i 1640 fuld-
stændig ødelagt.

Efter 1660 støttede den gottorpske hertug
byens skibsfart, og byen fik i slutningen af
1600-årene især en betydelig skibsfart på
Sverige, med hvis konge hertugen samarbej-
dede politisk. Krigsårene efter 1700 betød i
første omgang en vældig udvikling for den
aabenraaske skibsfart, men byen fik også
selve krigen at mærke. Den hørte under got-
torperne, der var allierede med den danske
konges fjender, svenskerne, og byen blev
derfor besat af kongelige tropper i 1713. Al
sejlads fra byen blev forbudt og samtlige far-
tøjer i havnen beslaglagt. I 1707 brændte en
stor del af Slotsgade.

I 1720 blev den gottorpske del af hertug-
dømmet Slesvig indlemmet i den kongerigske
del. Aabenraa kom under den danske konge
i hans egenskab af hertug af Slesvig.

Efter 1720 indledtes en lang fredsperiode
for det danske monarki. Den betød bl.a., at
handel og skibsfart blomstrede, og Aabenraa
fik rigelig del heri. Byens befolkningstal hav-
de i 1720 været nede på ca. 1250, men steg
frem til 1769 til 2748. Byens skibstonnage
steg kraftigt fra 1088 kommercelæster i 1713
til4332 i 1748. Sejladsen på Sverige blev gen-
optaget, og Aabenraa-skibene sejlede nu og-
så på bl.a. Norge, England og Frankrig.

Denne betydelige skibsfart betød, at det
blev nødvendigt at gøre en kraftig indsats for
at forbedre byens havn. Skibbroen bestod
dels af kajanlæg på pæle ude i vandet, dels
af kajplads direkte ind imod fast grund; men
problemet var både skibbroens dårlige til-
stand og den lave vanddybde, som betød, at
de stadig større skibe måtte fortøje ved pæle
ude i vandet. Der var heller ingen beskyttelse
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for skibene, når stormen stod på fra øst.
| 1745 besluttede man at forbedre havnen,

og i de følgende år foregik store jord- og op-
mudringsarbejder. Man fik skabt en havn
med et bolværk imod nord imod Kilen og
med et havnebassin syd herfor mellem dette
bolværk og en lang mole, der var skabt ved
opfyldning. På nordsiden af denne mole var
der også et bolværk. Skibene kunne nu ligge
sikkert inde i havnen, og byens kajplads var
betydeligt forøget. Først omkring 1780 var
arbejdet med etablering af Gammelhavn af-
sluttet. I 1783 oprettedes en havnedirektion,
der skulle forestå driften af havnen.

Erik Pontoppidans Danske Atlas er et
stort værk i 7 bind om Danmark og hertug-
dømmerne Slesvig og Holsten. Det udkom i
årene 1763-81, og i bind 7 fra l78l finder vi
det ældste prospekt af Aabenraa, set >>fra

den Syndre Side 1768«. Tegneren har stået
på resterne af det såkaldte Kapelbjerg syd
for byen (ved Tøndervejs udmunding i Flens-
borgvej). Til højre for ham passerede vejen
fra Flensborg (nr. 5) forbi langs fjorden, og
foran var der fuld gang i høhøsten på engene
syd for byen. På en bakketop ved Sønder-
port lå en vindmølle, opført 1736 som gryn-
eller grubbemølle. Her drejede vejen til Tøn-
der af (Bag Møllen og Langebro). Imod vest
ses Brundlund slot. Af selve byen ser vi kun
hustagene og Sct. Nicolai kirke og spir, og
yderst til højre den nye havnemole med mas-
ser af skibe ved kaj. Bag byen rejser de skov-
klædte bakker sig nord for byen.

I en beskrivelse af byen 1764 hedder det
bl.a.: >>Store huse er her ikke mange af, de
fleste er kun små og i en etage, men meget
kønt og net bygget og udsmykket. Dog nu
begynder man at bygge meget større og anse-
ligere bygninger. . . Snart ved alle huse er
haver, og især har de, der ligger på den østre
side, store haver, hvilke prospekten (udsig-
ten) ud til søen og til skoven. . . gør om som-
meren overmåde angenehm (behagelig) og
fornøjelig. Egnen heromkring er overmeget
køn og næsten den smukkeste i hele landet.«
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Aabenraa 1769
I Pontoppidans Danske Atlas findes også et
kort over Aabenraa 1769, tegnet af H. Mi-
chelsen. Det er tegnet således, at nord vender
til højre. Kortet kan sammenlignes med Jo-
hannes Mejers kort over byen fra 1640 (side
13), og vi ser således, at der ikke er sket udvi-
delser i byens gadenet. Der er dog bygget
mange nye huse på tidligere ubebyggede
grunde, således opførtes fra 1744 til1764 ca.
50 nye huse på grunde, hvor der ikke før
havde stået noget hus. | 1769 havde byen ca.

350 huse, hvortil kom ca. 40 huse i Slotsga-
de. Mange af de huse, der idag giver Aaben-
raa dens særpræg, er opført i 1700-årene,
bl.a. i Slotsgade efter de sidste store bybran-
de i 1707 og 1708.

Aabenraas befolkningstal 1509-1985
Ar Aabenraa heraf Aabenraa Aabenraa

incl. Iand- landsogn by excl. militær by incl.
sogn (=Kol- landsogn 1867-88 militær

strup)

1509 ca, 600
1640 ca. 1750
1660 ca.1200
1720 ca.1250
1753 over 3000
1763 ca. 3000
1769 3014 313 270r
1775 under 2500
1803 3 I 13 2'.79 2834
1835 4200 412 3788
1840 4439 418 4021
1845 4533 44',t 4086
1855 5533 613 4920
1860 5783 650 5133
1867 6320 758 5562 593 6155
1871 6084 690 5394 535 5929
187s 6329 734 5595 s47 6142
1880 6455 792 5663 552 6215
1885 6058 529 D s529 5402) 6069
i890 5881 520 5361

1895 6130 566 5564
1900 6619 667 5952

1905 7023
l9l0 7769
l9l9 7328
t92t 7961
1925 8',752

1930 8817
1935 10184
1940 10816
1945 12189

1950 13017

1955 t3',793

1960 14219 den sammen-
1965 14591 lagte komm.
1970 15196 20184
t975 15372 20841
1980 15420 2t172
1984 1s466 21182

Supplerende oplysninger til en del af kortets numre:

4. Det kongelige Posthuus: Søndergade 20, opført
1758 for byens postmester. Postvæsenet havde til
huse her indtil 1850. Et af byens smukkeste huse
idag.

5. Provste-Huset: Kirkepladsen l, opført l73l som
bolig for byens førstepræst, der tillige var provst
for Aabenraa Provsti, senere nedrevet.

6. Diaconat-Huset, dvs. andenpræstens bolig: Sto-
regade 15, opført 1733 som et l0 fags gavlhus, se-

nere nedrevet.
7. Latinske og Regneskolen: Kirkepladsen 8, opført

1737, eksisterer stadig i udvidet og ombygget
form. Aabenraa havde haft en latinskole siden re-
formationen, men skolen bestod kun af 6n klasse,
hvor man optog de elever, der ville studere ved et
universitet. Latinskolen blev nedlagt 1807. Skrive-
og regneskolen var byens borgerskole.

8. Armhuset og Skolen, dvs. fattighus og fattigskole:
På hjørnet af Nygade og Persillegade, oprettet
1741 som stiftelse af hhv. staldmester Ernst Chri-
stoph v. Giinderoth og dennes broder, kammerråd
Heinrich Giinderoth, der var gift med en datter af
byens borgmester 1695-1722, Caspar v. Saldern. I
fattigskolen undervistes 50 fattige børn gratis, og i
stiftelsen havde otte fattige borgere bolig.

10. Kilden på Torvet: formodentlig den store brønd,
som byen fik etableret i 1740. Byens vandforsy-
ning forbedredes stærkt i 1796, da vand fra Arn-
bjerg (Galgebakken) blev ledt ind i byen gennem
trærender. Syv springbrønde med vandposter blev
opstillet rundt omkring i byen.

ll. og 12. hhv. Tøndere-Porten (fejlskrivning for
Søndre port) og Nørre-Porten: byens gamle by-
porte ved broerne over hhv. Mølleåen og Tyvkær-
bæk. De forsvandt i slutningen af 1700-årene.

27. Pudsgaden: idag Klingbjerg,. har formodentlig
navn efter Pusmade i Kolstrup. Pus : pøI, pus-
made er altså et sumpet engområde.

38. »hvor amtmandens secretair er« (dvs. bor): amt-
mandens sekretær var den næsthøjeste embeds-
mand i amtet og havde sit kontor og bolig i den så-

kaldte kancellibygning, opført 1598 syd for selve
Brundlund slot, nedrevet 1934.

44. Vintervejen over Slottens Made: følger nogenlun-
de den nuværende gade Langevad fifr. nr. 43).
Vejen kunne ikke bruges om sommeren, hvor de

lave engarealer langs Kilen var sumpede og fug-
tige.

45. Stendammen om ved Peder Didrichsen: idag vejen
Bag Møllen/Ved Slottet. Det var en stenbrolagt
dæmning, der sydfra førte ud til Brundlund slot.

46. p.t. (dvs. for tiden) borgmesterens hus: Slotsgade
24, opført ca. 1765 af byens borgmester, Burchard
Christian Kamph6vener, der 17 62 hav de efterfulgt
sin far Bendix Kamphovener som borgmester. De-
res borgmestertid strakte sig fra 1728-81.

1) 264 personer indlemedes i Aabenraa by i 1883

2) ved garnisonens fl)'tning i 1888 frafly'ttede 568 personer
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Aabenraa set lra Galgebakken ca. ',1820

By og beliggenhed
I begyndelsen af 1800-tallet var Aabenraa
stadig ret isoleret fra sit opland. Tilkørsels-
forholdene var meget dårlige, og det hindre-
de i høj grad, at byen kunne udvikle sig til en
større handelsby.

På engene omkring byen græssede borger-
nes køer og heste. Således var der i 1805 i
byen ialt 109 køer, 37 heste og 59 ungkrea-
turer. Der var stalde i tilknytning til mange
huse.

Gaderne inde i byen var dårligt brolagte og
misligholdte. Hønsene løb rundt i gaderne og
gav byen et landligt præg. Gavlhusene på de
lange smalle grunde, med haver i bunden,
dominerede gadebilledet. Husene havde små
karnapper, som gjorde det muligt for bebo-
erne at følge med i gadelivet.

Men tro ikke, at de nye tider ikke var kom-
met til Aabenraa! August Wilhelm Neuber
var læge i byen fra 1811 og var en ivrig til-
hænger af badning. I 1813 fik han rejst et ba-
dehus yderst på Skibbroen og udvidede det i
1818. Inden længe fremlagde han for byen et
stort projekt, som skulle gøre Aabenraa til et
internationalt søbadested. I 1820 stod sel-
skabshuset »Frederikslyst« færdigt i al sin
pragt ved kanten af Jørgensgård skov, ned
mod havn og fjord. Amtmanden havde sør-
get for anlæg af stier og udsigtspladser i
skoven, bl.a. »Oldemors trappe«. Men ba-
degæsterne udeblev, projektet blev en fia-
sko, bygningen blev nedrevet, og materialer-
ne anvendt ved opførelsen af et nyt rådhus
1 828- I 830.

Havn og søf art
Det havde været gode tider for Aabenraa
skibsfart under de europæiske krige i 1700-
årenes første halvdel, men bl.a. Sverige og
England skærpede i 1750'erne bestemmelser-
ne om, at fremmede landes skibe ikke måtte
sejle varer til og fra disse lande (de såkaldte
navigationslove). Disse bestemmelser ramte
Aabenraas skibsfart hårdt, noget vi bl.a. kan
se i faldet i den samlede skibstonnage. Den
var t 1765 faldet til 3230 og i 1777 til2326
kommercelæster, og på dette niveau holdt
den sig resten af århundredet.

I krigen 1807-1814 mistede Aabenraa stør-
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stedelen af sin handelsflåde, som først gen-

vandtes i begyndelsen af 20'erne.
Et rederi, grundlagt af Jørgen Bruhn fra

Strågård ved Abæk i 1806, blev hurtigt byens
største. Det var en ny skibstype, udviklet af
Jørgen Bruhn, og et nyt fragtmarked, nemlig
Sydamerika, der skabte grundlaget lor denne
ekspansion. De tidligere portugisiske og
spanske kolonier i Sydamerika blev efter Na-
poleons-krigene frie og selvstændige stater
og åbnede deres havne for europæiske skibe.
I 1819 sejlede briggen >>Perlen<<, ført af kap-
tajn Hans Bruhn, som det første danske skib
rundt om Cap Horn. På dette tidspunkt var
Paulsens værft endnu byens eneste, oprettet i
l 750.

Kilen var efterhånden blevet mere og mere
lavvandet, og sumpede arealer bredte sig ved
dens bredder. I 1789 overdroges den reste-
rende del af Kilen til havnevæsenet med
henblik på en senere udvidelse af havnen.

Fra l80l fortælles der om »de to lange,
velbyggede og skønne skibbroer, hvor der
dagligt er en vrimmel af indvånere, fremme-
de søfolk, bønder af naboegnene og andre,
som kommer der for at købe og sælge, losse
og lade«.

F attigdo m
Efter krigen 1807-14 var der stor fattigdom i
mange familier i Aabenraå, og mange fik
fattigunderstøttelse, efter 4t der 181 l-I2 var
gennemført en nyordning af byens fattigvæ-
sen. Tiggeriet var stort som følge af fattig-
dommen, og det fortælles fra tiden omkring
1820, at der på helligdagsaftener kunne strej-
fe 300-400 tiggere om på gaderne og ligefrem
terrorisere borgerne.

Man forsøgte på forskellig måde at af-
hjælpe nøden. Der oprettedes en enkekasse,
der skulle afhjælpe den værste nød blandt
byens enlige kvinder. I l8l8 oprettedes Spa-
rekassen for Aabenraa by og amt, der bl.a.
skulle tjene til opdragelse af byens lavere
klasser til sparsommelighed. I l83l indviede
man fattighaverne ved Hjelm skov. Folk i
små kår fik her mulighed for selv at skaffe
sig et billigt tilskud til kosten, og arbejdet
med jorden skulle i sig selv forebygge de
onde følger af lediggang.
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Aabenraa set lra Galgebakken ca. 1840
Aabenraa set fra Galgebakken er et yndet
motiv for malere og senere fotografer. Det er
et motiv, som kan stå som et billede på den
retning, aabenraaernes blik tog, når det
gjaldt det daglige udkomme og muligheden
for at tjene store penge - nemlig mod fjorden
og havet. Man kan derfor tale om, at byen
helt igennem har været præget af en søvendt
kultur.

I billedets forgrund promenerer byens
bedre borgere, i krinoline oghøj hat og med
puddelhunden springende omkring sig. De
kan fint symbolisere den velstand, der siden
1830'erne prægede byen. Søfart og skibsbyg-
geri var igen fuldtud byens bærende erhverv.

Sejlskibsflåden var genetableret og omfat-
tede i 1836 62 skibe mod47 skibe i 1824; ten-
densen var stadig, at skibene byggedes større
og stØrre. Det var sejladsen på Sydamerika,
der betingede dette byggeri. Hamborgske
handelshuse hyrede Aabenraa-skibene til
fragt af deres varer, og det var en meget ind-
bringende sejlads. Af 29 danske skibe, der
ankom til Rio de Janeiro i 1835, var de 18

hjemmehørende i Aabenraa. En stor del af
de indtjente penge investeredes i flere skibe,
og der fandtes nu endnu et værft på havnen,
nemlig Andersens værft fra 1831.

Mens rederierne tidligere havde været or-
ganiseret som partsrederier, hvor mange per-
soner investerede i de enkelte skibe, trængte
en mere ren kapitalistisk organisationsform
nu frem. Skibene fik færre parthavere, der

til gengæld investerede mere, og udenlandsk
kapital, især hamborgsk, udgjorde en vok-
sende del af skibsfartens kapitalgrundlag.

Nationale forhold
I perioden fra 1830 til 1848 kom de nationale
forhold til at spille en voksende rolle for
mange af Aabenraas indbyggere. Der udvik-
lede sig her som andre steder i hertugdømmet
en liberal bevægelse. Den støttedes især af
byens embedsmænd og købmænd, der især i
1840'erne støttede tankerne om en selvstæn-
dig, fri stat, omfattende de to hertugdømmer
Slesvig og Holsten. Flertallet af byens be-

folkning var dog præget af en loyalitetsfølel-
se over for den danske konge og det danske

monarki. En lille kreds af borgere omkring
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urmager Frederik Fischer, der fra 1840 ud-
gav den dansk-sprogede avis »Ugeblad for
Aabenraa<<, agiterede stærkt for en styrkelse
af flertallets sprog, dansk, inden for bl.a.
retsvæsen, kirke og skole.

Da revolutionsbevægelsen i 1848 gik hen
over hele Europa, ønskede de ledende kredse
i Aabenraa at støtte den provisoriske rege-
ring for Slesvig og Holsten, der blev dannet i
Kiel i marts 1848. Med skibstømrerne som
det bærende element trådte den dansksinde-
de og kongetro underklasse imidlertid fra
marts 1848 klart op imod byens slesvig-hol-
stensk sindede borgerskab, hvoraf en del,
især kaptajner og skibsredere, dog også var
kongetro og loyale. Det gjaldt bl.a. skibs-
reder Jørgen Bruhn.

I tiden fra 1850 til 1864 etableredes et ud-
præget dansk styre i hele Slesvig. Det gjaldt
også i Aabenraa, hvor byens styre blev præ-
get af de dansksindede elementer. Efter af-
ståelsen af hertugdømmerne efter krigen i
1864 og indlemmelsen i Preussen i 1867 blev
Aabenraas bystyre på ny tyskpræget og tysk-
orienteret.
Aabenraas sejlskibsflåde 1705-1895
Ar Antal skibe Tonnage i kommer-

ialt læster

t713
t729
1739
t748
1765
1777

1790
1800
1805

l 807
I 810
l81l
1824
1830

1841

1847

I 856
I 871

45

59

80
115

67

51

5l
44
38
40
28

l3
47

59

60
49
48
37

ialt
1088

1643
2t5t
4332
3230
2326
2548
225t
2132
2368
1381

810
2138
3444
4556
4055
4400
5177

gn.snit

24,2
27,8
26,9
37,7
48,2
45,6
50,0
51,2
56, I
59,2
49,3
62,3
45,5
58,4
75,9
82,8
91,7

140.0

1879 4l ca. 7000 ca. 170,7

1885 29 5941 204,9
1890 4 737 184,3

1895 3 78 26
Anm. 1879-95 kun skibe over l0 k.1. I kommercelæst
var i 1800-årene : 150 kubikfod : 2600 kg; i 1867

fastsat til 2 registertons.



rfl:lrr:i
l-.rl irL
laiil

,«

d

t

;

t



Aabenraa',1862
Tiden fra 1840 til 1864 er en periode med
økonomisk vækst og aktivitet på mange om-
råder.

Befolkningen voksede, men det kneb ge-
valdigt med byggegrunde. Den udvidelse, der
skete i byggeriet, måtte derfor foregå inden
for de rammer, der i forvejen var. Man byg-
gede i højden, og kældre, baghuse og sidehu-
se blev mange steder inddraget til beboelse.
Dette gik ud over de sanitære forhold, lige-
som lejeboligerne i sig selv var dårligt indret-
tede. Det var byens arbejderfamilier, som
boede i dem.

Byens område udvidedes dog. Slotsgade,
der helt fra middelalderen havde hørt under
amtet (se side 8), blev sammen med nogle
huse på Klingbjerg og ved Nørreport indlem-
met i købstaden l. januar 1861. Det gav dog
ikke mange ubebyggede grunde.

I 1850'erne blev Kilen inddæmmet. Allere-
de i l82l var der blevet opført en dæmning
til Lindsnakke tværs over Kilen, men den var
efterhånden sunket sammen og stod under
vand ved højvande. I 1855 blev det besluttet
at påbegynde arbejdet med en ny og bedre
dæmning, og i 1856 lukkedes sluserne, og
inddæmningen begyndte. Året efter bygge-
des ved dæmningen en mølle, som kunne
fungere som pumpe.

Værfternes antal og aktivitet på havnen
var kraftigt forøget, og det blev nødvendigt
med en bedre vejforbindelse fra byen til hav-
nen. »Hvilken manøvre krævedes ikke for at
få en mastbjælke drejet ind i Skibbrogade,
og hvilken indskrænkning af læssene fordre-
de ikke dens stejlhed!« Problemet blev løst
ved bygning af Nyvej, der på kortet kaldes
Strandvejen, fra Sønderport til Skibbroen.
Dette arbejde krævede bl.a. en omlægning
af Mølleåens løb.

Vejene til den store verden blev bredere.
Chausseen fra Flensborg til Aabenraa var
færdig i 1847, og i 1853 blev den videreført
til Haderslev. Der havde tidligere været pla-
ner fremme om at gøre Aabenraa til transit-
havn, hvor der i den forbindelse skulle laves
en landevej tværs over landet. Denne plan
blev dog aldrig ført ud i livet, men forbindel-
sen videre østpå blev etableret, da der fra
1852 blev en ugentlig dampskibsforbindelse
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fra Aabenraa til København, med forbindel-
se til ugevognen fra Ribe. I 1868 kom den
statslige jernbane til Aabenraavia en stikba-
ne fra Rødekro, så der blev transportforbin-
delse i nord- og sydgående retning.

I byens indre løstes to store opgaver, vand-
og lysforsyning. Frygten for epidemier, især
kolera, var stor, og det gav anledning til be-
slutning om et nyt vandværk og udskiftning
af de gamle trærør fra 1796 med rør af jern.
Fire år senere, i 1862, besluttedes det at op-
føre et gasværk på en holm i Kilen. Da det
første lys tændtes i 1863, var der opstillet 74
gaslygter i byen, og mange huse havde fået
gas indlagt til belysning.

Skoler, sfi/felser og fattighuse
Borgerskolen var i 1833 flyttet til en nybyg-
ning ved Skolevej (senere Nygadeskolen) og
bestod i 1856 af en drengeskole med 4 klasser
og 264 elever, og en pigeskole med 3 klasser
og 210 elever. Desuden fandtes der 7 private
skoler med tilsammen 183 børn. Den Gi.inde-
roth'ske fattigskole i Nygade havde 3 klasser
med plads til 199 af byens fattigste børn.

I 1860 opførtes en nybygning til GUnde-
roths stiftelse på hjørnet af Nygade og Per-
sillegade. Arbejdsanstalten for fattiglemmer
var indrettet 1851 i en bygning i Persillegade,
som var opført som sygehus i 1848 (Bruns-
have). I kvarteret omkring kirken lå flere
ældre stiftelser, især for byens fattige. Fat-
tigdommen var til trods for den økonomiske
vækst stadig et alvorligt problem, bl.a. fordi
byens befolkningstal var vokset stærkt.

Skulle man på dette tidspunkt dele befolk-
ningen i tre klasser, ville resultatet blive: by-
ens overklasse 490 (skibsredere, kaptajner,
købmænd og højere embedsmænd), mellem-
klassen 44Vo (håndværkere, handlende og la-
vere embedsmænd) og underklassen 5290
(faglærte og ufaglærte arbejdere, tyende, sø-
mænd, fattiglemmer). At underklassen var
så talrig, skyldes først og fremmest byens
store arbejdspladser, værfterne.

Af andre større virksomheder i byen fand-
tes Marcussens orgelbyggeri, Storegade 24,
oprettet 1830, to tobaksspinderier og Stall-
knechts Jernstøberi, Slotsgade24, fra 1852.
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Havnen set lra nordøst 1 862 og ca. 1905
I perioden op til 1862 skete der store forbed-
ringer på havnen. Træbolværket blev udskif-
tet med stenbolværk, og der kom lygter og
ny brolægning på Nørre og Sønder Skibbro.
De fem værfter, der nu var i byen, dominere-
de helt havnebilledet. Magistraten besluttede
i 1860 at fylde op syd for Sønder Skibbro og
flytte værfterne derud, for bl.a. at give mere
plads på havnen. Statsjernbanen kom til
byen i 1868, men først i 1895 blev der etable-
ret et havnespor.

Oversigt over værfterne:
Paulsensværft ....1750-1883
Andersensværft ..... 1831-1865/66
Michelsens/Jacobsens værft . . . . 1841-1880
Lunds værft . 1850'erne
Holms værft . 1850'erne
Jørgen Reimers værft . 1857-1865/66
GustavRabensværft .... 1862-1879
Jørgen Bruhns værft påKalø. . . . 1849-1858

De tre sidstnævnte og yngste værfter blev
drevet af kapitalister, de øvrige af håndvær-
kere.

I denne periode var skibsbyggeriet absolut
byens bærende erhverv. Det kulminerede i
1850'erne, hvor der var beskæftiget 2-300
skibstømrere foruden arbejdsmænd, ligesom
en stor del af byens andre håndværkere var
direkte eller indirekte afhængige af skibsbyg-
geriet. Fra 1850-64 byeeedes i Aabenraa og
på Kalø 92 skibe med en samlet drægtighed
påt 12.168 2/7 kommercelæst.

Skibene blev større og større, specielt skal
nævnes de amerikansk inspirerede clippere,
som med et smallere skrog og en mere omfat-
tende sejlføring kunne sejle meget hurtigt.
Verdensberømt blev fregatten >>Cimber«,

bygget påKalø i 1854-55. I 1857 sejlede den
fra Liverpool til San Fransisco på 103 dage,
hidtidig rekord!

Baggrunden for denne øgning af drægtig-
heden var i høj grad, at et nyt fragtmarked
med store fortjenester åbnedes, nemlig Kina.
I løbet af ganske få år forlod Aabenraa-ski-
bene det sydamerikanske marked til fordel
for det kinesiske.

I 1864 var Aabenraa Sønderjyllands føren-
de søfartsby med langt større tonnage end
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den nærmeste konkurrent Flensborg. I
Flensborg blev der imidlertid nu opbygget en
flåde af dampskibe, og de udkonkurrerede i
løbet af ca. 20 år fuldstændig Aabenraas
sejlskibe. Endnu i 1870'erne sejlede Aaben-
raas flåde af store sejlskibe på Kina og Ostin-
dien, men i løbet af 1880'erne måtte det ene
skib efter det andet sælges eller lægge op.
Det betød ikke alene stor arbejdsløshed
blandt byens søfolk, men denne udvikling
fik også konsekvenser for skibsværfterne,
der efterhånden måtte lukke. Mange menne-
sker flyttede fra byen.

Skibsreder Michael Jebsen var tidligt klar
over, at sejlskibstidsalderen var forbi, men
ingen af byens skibsredere eller skibsbyggere
lyttede til hans advarsler. I 1878 købte han et
dampskib, og det blev starten på hans damp-
skibsrederi, hvis skibe fortsatte Aabenraas
traditionsrige sejlads på Kina.

I slutningen af 1890'erne var der planer
fremme om at starte et stålskibsværft med
1200 arbejdspladser. Michael Jebsen stod
bag planerne, og en del af aktiekapitalen var
allerede tegnet, men hans død i september
1899 og et bankkrak i februar 1900 satte en
stopper for projektet.

Efter nedlæggelsen af de mange skibs-
værfter var havnens rolle som byens store ar-
bejdsplads ophørt, men havnen fik fra 1890-
erne en anden og vigtig funktion. Den blev
en vigtig omladeplads for vareindførsel og
vareudførsel. Fra 1890'erne blev en væsent-
lig del af importen til Tyskland af levende
kvæg fra Danmark kanaliseret over Aaben-
raa. I 1895 byggedes en karantænestation for
dette kvæg på nordsiden af Gammelhavn, og
den blev forbundet med statsbanen til Rø-
dekro ved hjælp af en havnebane.

I1897-99 blev Sydhavn anlagt med en kaj-
længde på 350 meter. På Sydhavns nordside
opførtes en dampskibspavillon af Flensborg-
Egernsund Dampskibsselskab, der havde
regelmæssig forbindelse til Sønderborg. På
molespidsen blev i 1900 opført en badean-
stalt med vipper og kabiner, og senere en
særlig afdeling for skolebørnene. - Sydhavn
kaldtes indtil 1920 »Prinz Heinrichs Hafen«
efter den tyske kejsers broder.
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Aabenraa ca. 1905
I 1899 byggedes en smalsporet kreds(amts)-
bane fra Aabenraa over Felsted til Gråsten.
Kredsbanegården opførtes ved markedsplad-
sen, og i 1901 udvidedes med en bane over
Løjt-Hovslund til Løgumkloster. Der blev
holdepladser ved Nørreport og Sønderport.

Mulighederne for omladning af varer di-
rekte fra skib til bane og omvendt og trans-
port af varer til og fra byens opland øgedes
således betydeligt, ligesom beboerne i omeg-
nen fik lettere ved at komme til »stajs«. Her-
ved skabtes nye muligheder for byens udvik-
ling som handelscentrum for oplandet.

Byens nye status afspejler sig bl.a. i vare-
transporten over Aabenraa havn. Foruden
de store mængder levende kvæg fra Dan-
mark - i 1910 ca. 60.000 stk. - indførtes især
træ, kul, korn og foderstoffer samt styk-
gods.

Byens fiskeri var omkring århundredskif-
tet af ringe betydning. Da Callesens motor-
fabrik specialiserede sig i at levere motorer til
fiskerbåde, og fiskere fra Eckernforde flytte-
de til byen efter Sydhavns anlæggelse, kom
der gang i fiskeriet igen. Det foregik nu fra
motorbåde og blev af betydeligt omfang.

For byens købmænd blev tiden fra slutnin-
gen af forrige århundrede lidt af en storheds-
tid. Mange flotte købmandsgårde blev op-
ført, bl.a. Ramsherred 39 fra 1880, Rams-
herred 32 fra 1899, og Storetorv 2 fra 1877,
udvidet 1900, Storegade 38 fra ca. 1860, ud-
videt 1898. Handelskapitalismen fik i denne
periode sit gennembrud i Aabenraa.

Tekniske fremskridt
I 1890'erne var private folk i byen begyndt at
eksperimentere med små elværker, som kun
forsynede en enkelt husblok, da ledningerne
ikke måtte krydse gaderne. | 1902 oprettedes
Aabenraa Elektricitetsværk A/S, som op-
købte de fleste blokstationer. Et elværk blev
opført i Ramsherred, og vandkraften på Ny-
mølle blev udnyttet via en højspændingsled-
ning.

Gasforbruget var steget betydeligt, og i
1899 måtte gasværket udvides. Konkurren-
cen fra elværket mærkedes efterhånden,
men til gengæld gik flere og flere nu over til
at benytte gas til madlavning.
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I 1905 anskaffede maskinfabrikant Basti-
ansen byens første bil. I 1908 fik byen sin
første taxa. I I9l4 var der indregistreret l4
personbiler i byen, men ingen lastbiler.

1. aug. 1897 indviedes byens første tele-
foncentral med 76 abonnenter. I 1907 åbne-
des byens første faste biografi Storegade2T.
I l9l4 fandtes to faste biografer i byen (Sto-
regade 35 og Nygade 4).

Indførslen over havnen betød oprettelsen af en række
firmaer:
Overbecks kalkværk og tømmerhandel, senere Cim-
bria, grundlagt 1881,
J. P. Tops jern- og stålforretning, grundlagt 1897,
Matthias Nielsens Korn- og Foderstofhandel, senere

Union A/S, grundlagt 1905,
Aabenraa Kulkompagni, grundlagt 1908,
Ceres Korn- og Fod'erstofforretning A/S, grundlagt
1908,
Jep og Holger Finks Byggeforretning, grundlagt
1905.
Af andre større virksomheder kan nævnes:
Voetmanns tømmerhandel, med 56 ansatte i 1909,

Apenrader Actionbrauerei (ølbryggeri), grundlagt
1880, ved Haderslevvej (nu Bryggervænget),
Bastiansens Maskinfabrik, grundlagt 1882, ved
Haderslewej,
Callesens Motorfabrik, grundlagt 1899, i Lavgade (nu
Beva),
Jiirgen Lorenzens Holzbearbeitungsfabrik, grundlagt
1893, i Nygade,
Tonderings garveri i Nygade, udvidet 1890-1910 med
en stor fabriksbygning (nu Dansk Glødelampefabrik).

Forklaring til numrene på kortet:
11. Posthus, efter mange omflytninger endte posthu-

set ca. 1900 i Wollesgyde.
12. Herberg for vandrende håndværkersvende,

skænket til byen i 1883 af provst GOttig.
13-14. Borgerskolen, hvor drengeskolen i 1878 blev

udvidet med en bygning imod Nygade.
16. Præparandanstalten skulle forberede de unge til

optagelse på et lærerseminarium, oprettet 1874,
fra l9l4 i Callesensgade.

17. Sygehuset i Persillegade 6; kredsen (amtet) havde
1889/91 opført et nyt sygehus nord for byen ( i
Bjerggade); det blev også byens sygehus.

19. Den kongelige (preussiske) realskole startede i
1904 i Fiskergade, men flyttede i nye bygninger
på Forstall6 i 1905 (nugymnasium).

23. Byens gymnastiksal, opført ca. 1900 nord for
kredshuset, senere nedrevet.

33. Forenings-gymnastiksal, muligvis hjemsted for
»Månnerturnverein«, oprettet I 888.

34. Byens teater, indrettet i 186l i Vestergade ll.
35. Colosseum, byens foretrukne forlystelsessted

med en stor dansesal.
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Aabenraa set lra Galgebakken 1914
Ved første øjekast hæfter man sig ved kirke-
tårnet. Den takkede del blev bygget i 1908, i
nationalromantisk gotik - en stil der for ef-
tertiden symboliserer det preussiske styre.
Tårnet blev da også under kirkens ombyg-
ning i 1949-1956 ført tilbage til sin oprindeli-
ge form. Det nygotiske stiltræk satte sig i det
hele taget igennem både i det private og of-
fentlige byggeri omkring århundredskiftet.

Byens indbyggertal, der havde stagneret si-
den 1867, voksede fra 6130 i 1895 til 7769 i
1910 (begge år incl. Kolstrup). Det betød et
øget nybyggeri. Der opførtes:

i 1880'erne : l0 nybygninger
i 1890'erne : 93 nybygninger
1900-1910 : 127 nybygninger.

Denne store byggeaktivitet fortsatte indtil
udbruddet af 1. verdenskrig.

Størstedelen af nybyggeriet fandt sted
nord for byen, langs Nørre Chausse (Haders-
levvej) og senere Karpedam-Jørgensgård.
Allerede i 1874 var opført tre villaer af kap-
tajner, som havde sejlet på Kinakysten - i
folkemunde »China Town« (Haderslevvej
46-50).

Den stadige udvidelse her nordpå i byen
gjorde den til den fine bydel. Her boede by-
ens embedsmænd, som der blev flere og flere
af. Villaen som boligform var moderne; det
var den ideelle familiebolig i landlige omgi-
velser med lys og luft, og den kunne samtidig
opfylde det højere borgerskabs behov for en
repræsentativ bolig.

I det hele taget satte befokningens sociale
lagdeling sit præg på byens kvarterdannelse.
De bedrestillede flyttede ud i byens yderkvar-
terer, mens den gamle bydel (bortset fra Sto-
regade) overvejende blev arbejderkvarter.

Et mindre villakvarter udviklede sig på
Forstall6. Den kgl. Realskole (nu gymnasiet)
er fra 1905, og villaerne på den modsatte side
er bygget i årene 1906-09. Det var villaer til
enkeltfamilier eller med to-tre lejemåI. Disse
var egnede boliger til lavere funktionærer
med familie, som ikke havde råd til at købe
en bolig.

Mod slutningen af det 19. årh. var antallet
af arbejdere steget kraftigt, og der var stor
boligmangel. En af byens store bygmestre,
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Peter Callesen, ejede et stort areal lige vest
for byen, og her skabtes omkring 1900 den
første planlagte kvarterdannelse i Aabenraa i
nyere tid med en klar social opdeling. Først
opførte han de to hjørneejendomme ud mod
Forstall6. De havde haver og altaner til ga-
den - her skulle det fine borgerskab bo. Ned
ad gaden, der fik hans navn, byggedes mere
ensartede etageejendomme med lejligheder
for lavere funktionærer, og endelig kom net-
op i dette kvarter en gade med arbejderboli-
ger, Lavgade. Her opførtes l90l-07 arbej-
derboliger dels af Callesen og dels af kom-
munen.

Fra rddhuset, opført 1830, ønløgdes i 1868-70 en gade
ned mod havnen over grundene til et par nedrevne
huse i Storegade. Gornisonens tidligere eksercerpløds

foran amtsbanegdrden fro 1898 omdannedes til mar-
kedspløds, og i 1902-04 opførtes amtets >>Kreishaus<<.

Den forhenværende borgmesterbolig fra ca. 1880 blev
msrkedskro. (Tegning af Peter Dragsbo i Mennesker
og huse i Aabenrsa, 1978, s. l12).

Aabenraa kommunes areal
(indlemmelsen af Kolstrup)
Købstaden blev omgivet af Aabenraa landkommune,
der bestod af Kolstrup og de tidligere ladegårdsjorder
under Jørgensgård og Brundlund. En del arealer ved
Jørgensgård og i byens sydlige del blev indlemmet i
1883, hvilket betød en slvdobling af byens areal fra
88 til ca. 609 ha. I 1885 indlemmedes nogle mindre
arealer omkring banegården og i l90l hele Kolstrup
med 458 ha. Byens areal var herefter ca. l07l ha. Her-
til kom de omgivende skove på ialt ca. 600 ha, således

at Aabenraa sogn udgjorde ialt ca. 1700 ha. I 1920 op-
gjordes kommunens areal til lTll ha, 1964til1694,8,
heraf 14 ha vandareal og ca. 575 ha skov. Ved kom-
munesammenlægningen i 1970 blev arealet mange-
doblet til 12808 ha, heraf 7774ha dyrket areal.
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Aabenraa i mellemkrigsårene
Første verdenskrig 1914-18 betød, at alt ny-
byggeri i byen gik i stå. Mange familier led
nød på grund af voksende problemer med at
skaffe fødemidler, oB ialt 274 aabenraaere
faldt i krigen. I 1915 oprettedes en militær
flyvebådsstation, hvortil der opførtes to sto-
re hangarer på Sydhavnen. De ses på luftfo-
tografiet af byen l9l7 side 32.

Nordslesvigs genforening med Danmark i
1920 betød ny fremgang for byen. Befolk-
ningstallet voksede fra796l i l92l til 10816 i
1940, men byens udvidelsesmuligheder var
stadig begrænsede på grund af de omgivende
enge; enkelte muligheder fandtes dog. I
1930'erne blev Jernbanegade anlagt fra Cal-
lesensgade til Nørreport. Her opførtes bolig-
blokke, og mod øst, nord for Kilen, opførtes
i 1930'erne også en række boligblokke ved
en nyanlagt gade, Reberbanen. Villaer op-
førtes bl.a. langs Forstall6 og Gl. Kongevej.
Bolignøden var efter 1920 så stor, at kom-
munen var nødt til at optage store lån for at
opføre boliger. Alligevel var det nødvendigt
med husvildeboliger, barakker, som stod i
mange år, bl.a. ved havnen og Bag Møllen.

De største forandringer i bybilledet skete
øst for bykernen, hvor Havnegade (nu H. P.
Hanssensgade), anlagt i begyndelsen af
1920'erne, og Kystvejen, anlagt 1927 -29, før-
te den gennemgående trafik uden om byens
gamle hovedgade.

Bag udvidelsen af vejanlæggene og en al-
mindelig forbedring af gaderne ved asfalte-
ring lå bilismens vækst. Lastbiler overtog va-
retransporten, og busserne fortrængte jern-
banen. I 1925 blev de smalsporede amtsba-
ner nedlagt efter flere års urentabel virksom-
hed; i stedet oprettedes Aabenraa Automo-
bilselskab A/S, der fik hovedsæde i amtsba-
nernes stationsbygning, som nu blev rutebil-
station. Vejnettet udbyggedes med en ny lan-
devej til Tønder, i 1930'erne med nye lande-
veje til Rødekro, Gråsten og Sønderborg og i
1937 diagonalvejen til Esbjerg. Planer om en

udvidelse af Aabenraas banegård førte til at
kommunen i 1924 sikrede området vest for
Vestergade til en evt. ny station. Projektet
blev aldrig gennemført, men hæmmede i
mange år byens vækst vestpå.
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H av nen
Efter genforeningen i 1920 blev presset på
havnen større - i Danmark var søvejen stadig
en vigtig transportvej. Det blev i L922 vedta-
get at anlægge en havn i den tørlagte Kilen.
Den nye havn fik navnet Nyhavn og havde
450 m kaj og 7,5 m vanddybde. I 1930'erne
steg trafikken på havnen, det betød beskæf-
tigelse for mange arbejdere, og i 1935 udbyg-
gedes Nyhavn yderligere, så den blev Dan-
marks tredjedybeste havn med 8,5 m vand-
dybde. Også Sydhavn og Gammelhavn blev
uddybet. Aabenraa blev i 1930'erne Sønder-
jyllands førende importhavn for brændsel og
korn- og foderstoffer.

Samtidig med indvielsen af Nyhavn i 1925

indviedes officielt Sønderjyllands Højspæn-
dingsværk, stiftet 1922med fire andelshave-
re, deriblandt Aabenraa kommune. I 1929
var alle gaslygter i gaderne udskiftet med el-
lamper og i løbet af 3O'erne tredobledes el-
forbruget pr. indbygger.

De sociale forhold
I mellemkrigsårene var arbejdsløsheden stor,
men i 1920'erne var der ikke megen hjælp at
hente hos det offentlige. Forholdene forbed-
redes dog noget i 1930'erne, især efter social-
reformens gennemførelse i 1933. Langvarigt
arbejdsløse blev beskæftiget ved såkaldte
nødhjælpsarbejder, bl.a. anlæg af Kyst-
vejen, Dyrskuepladsen og en sportsplads ved
Hjelmalle. | 1934 var 3170 af byens arbejds-
mænd arbejdsløse, og ca. Y+ af byens befolk-
ning var egentlig fattige, dvs. de kunne ikke
klare eget underhold, herunder svare skatter.

Supplerende oplysninger til kort og fotos s. 3l-33:
Landsarkivet (Nørre Chausse), oprettet 1931.

Aabenraa Teater (Havnegade), opført 1923.
Aabenraa Museum (luftfoto 1936), indviel 1937.
Aab enraa Andels - Svineslagteri, gr undlagt 1 922.

Dansk Glødelampefabrik, Nygade, grundlagt 1931.

Eksportgartneri (nelliker), grundlagt 1893.

Aabenraa Statsskole (gymnasium), oprettet 1920, i
den tidligere kgl, preussiske realskole fra 1905.

Den tyske privatskole, Nørre Chausse (nu politista-
tion og retsbygning), opført 1926.
Folkehjem, den danske forsamlingsbygning, købt af
Sprogforeningen i 1901 og udvidet 1910.

Arkitekt Jep Fink har tegnet bl.a. Grand Hotel, tea-
ter, museum, P&T på H. P. Hanssensgade og høj-
spændingsværk.
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Den gamle bykerne efter 1945
Endnu i 1945 var Aabenraas gamle bykerne
på bakken omkring Sct. Nicolai kirke præget

af sin skarpe afgrænsning imod engarealerne
sydvest og syd for byen. Byens vækst var
hidtil foregået imod nord, imod vest og om-
kring havnen. Tiden efter 1945 kendetegnes

ved, at dette sluttede bybillede sprænges.

Aabenraa blev en udstrakt og åben by.
I den gamle bykerne skete der, især fra

1950'erne en sanering. En del gamle til dels

saneringsmodne huse forsvandt bl.a. som

følge af nedrivninger ved gadeudvidel-

ser eller gadegennembrud og anlæggelse af
parkeringspladser. I løbet af 1960'erne blev
bevidstheden om de værdier, byen ejer i sine

gamle huse, dog større. 22 huse var allerede

helt eller delvis fredet, og i 1966 gennemfør-

tes på de fleste ejendomme i Slotsgade, Ny-
bro, Nygade, Persillegade, St. Pottergade,
Lille Pottergade, Vægterpladsen, Skibbroga-
de, Gildegade og Fiskergade en tinglysning,
der gør det muligt for kommunen at føre
kontrol med alle ændringer i husenes ydre.

Samtidig med, at bevaringshensyn således

blev tilgodeset, blev der dog også foretaget
en række stærke indgreb af trafikale hensyn.
'Irafikken gennem byens snævre hovedstrøg
voldte voksende problemer. Allerede i
1930'erne var lastbilkørsel gennem Rams-

herred-Storegade blevet forbudt, og 1. janu-

ar 1949 blev gaden ensrettet fra nord til syd

trods stærke protester fra de næringsdriven-
de. I 1961 blev tanken om at gøre gaden til
gågade luftet for første EdnE, men først den

1. marts 1968 blev gågaden en realitet.
Med disse indgreb stilledes der øgede krav

til andre af byens gader og veje. Det blev al-
lerede i 1949 foreslået at omgive byen med en

indre ring af færdselsgader. I 1955 anlagdes

Borgmester Finks gade fra Jernbanegade til
Nygade, således at det blev lettere at komme
til hovedstrøgets sidegader bagfra. Vigtigere
var dog planerne om at forlænge Callesens-
gade imod syd forbi Brundlund slot til Tøn-
dervej og forbinde denne vej med Kystvej

nord om slottet. I begyndelsen af 1960'erne

var Dronning Margrethesvej, som denne vej

kom til at hedde, fuldført frem til Mølleåen,
som blev reguleret og fik et nyt løb over en-

gene. Vestergade blev forbundet med Dron-
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ning Margrethesvej ved at bryde igennem
ved Nybro. Først i slutningen af 1960'erne
blev forbindelsen fra Dronning Margrethes-
vej til Kystvej (Møllemærsk) fuldført, såle-

des at den indre ring rundt om den gamle by-
kerne var etableret. Kystvej blev udvidet, og

ved Tøndervej, Skibbroen, Nørreport og

Vennelyst blev hovedvejen rettet ud, bl.a.
ved nedrivninger af en del huse. Rådhusgade

blev i 1962 udvidet 5-6 m i bredden ved ned-

rivning af hele gadens sydside og opførelse af
en ny husrække. Fra omkring 1980 tog man

fat på nedrivninger på nordsiden af Vester-
gade i forbindelse med planer om at udvide
denne snævre gade.

Ved den nordlige ende af Dronning Mar-
grethesvej og ved Vestergades forlængelse
opførtes en række institutioner, Købmands-
skolen 1962, senere udvidet, Børnehavesemi-
nariet 1974, Margrethegården L964, Det ty-
ske bibliotek 1,967 og 4. maj Kollegiet
1964-65. Ved Hjelmall6 byggedes i 1970-75

en svømme- og idrætshal og ved Vestvejen
Brundlundskolen i 1969. Hermed var man

for alvor begyndt at bygge ud i de lave enge.

Det var ikke kun nye veje, men også parke-

ringspladser, der blev anlagt i 1960'erne, da

bilismen for alvor voksede sig stærk. I 1959

opgjordes antallet af parkeringspladser i den

indre by til 300, og behovet skønnedes at væ-

re ca. 1000 pladser. I 1968 var man nået op på

650 pladser, bl.a. ved at anlægge »midlertidi-
ge« pladser i de grønne områder (haver) mel-

lem gågaden og Nygade. Det fremtidige be-

hov ansås nu for at være 3.000 pladser, og by-
rådet besluttede derfor at gennemføre det så-

kaldte Madevejsprojekt. Det betød, at de

skrånende haver på bybakkens østside blev
gravet væk, der opførtes en høj betonmur
med tilkørselsvej til østsiden af gågaden, og

nedenfor betonmuren anlagdes i 1970'erne i
flere etaper ca. 600 parkeringspladser langs en

ny bred vej. Madevejsprojektet betød en me-

get afgørende ændring af byens profil imod
øst, som nu domineres af de høje betonmure i
stedet for de skrånende, grønrle haver. Byens

beliggenhed højt på en bakke understreges

dog. Projektet var meget omdiskuteret, og

anlægget fik flere øgenavne: Grædemuren,
Ørkenfortet, Jerikos mure.
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Landsarkiv
Nellikegartneri
Frimurerloge
Strandbo (Hvilehjem)
Lyslbådehavn
Cimbria (Tømmerhandel)
Folkehjem (Hotel)
Åbenrå Amts og Bys Syqehus
Mindesien
(Frederik Fischer'1838)
Dom, Ting- og arresthus
Politikontor
Banegård
Skt. Jørgens Kirke
(Frimenighedskirke)
Åbenrå Automobilhandel
H. C. Kruse (bygningssnedkeri)
Gartnernes Salgsforening

lb.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.,(
26.

28.
29.
30.
31.
32.
,u
J+.
35.

Centralme jeriet
Tysk Gymnasium
Alderdomsh jem
Tvsk Privaiskole
Å'henrå Statsskole
Odd Fellow Loge
M issionshotel
Hotel Danmark
Turisthoiel. Turistbureau
Sønderjyllandshallen
Falck. Redningskorpsene
Off. Slagtehus
Andelssvineslagteri
Grand Hotel
Åbenrå Teater
Abenrå Kreditbank
Posthus og telegrafstation
Hoiel Royal
Nvoadeskol en
Telinisk Skole m. Bibliotek

36. Vægterstatuen
37. Svaneapoteket
38. Ungdomshjem
39. Handelsbanken
40. Abenrå Museum
41. Brandstation
42. Rutebilstation
43. Genforeningshaven

Monument (H. P. Hanssen)
44. Amtshuset
45. Sparekassen for

Abenrå By og Amt
46. Den Nordslesvigske Folkebank
47. Monument (faldne 1914-18)
48. Skt. Nicolai Kirke
49. Børnehaveseminarium
50. Stiftelse (Gi.inderoth)
51. Præstegården
52. Det Sønderjyske Landsbibliotek
53. Rådhusgangens Skole. Rådhus

Børnebibliotek
54. Andelsbanken.Amtsstue
55. Løveapoteket
56. Skt. Ansgar Hospital og Kirke
57, Toldkammer
58. Teater Hotellet
59. Havnekontor
60. Sømandshjem
61. Den Nordslesvigske Folkebanlc

Bibliotek

/§
w

7 
/^&

dc

Geodætisk Instituts kort over Aabenraø 1964, her gengivet i cø. l:20.000. Copyright.



Luftfotografi af Aabenrao set fro syd co. 1960.
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Byudviklingen efter 1 945
Aabenraas første dispositionsplan fra 1949
konstaterede, at udvidelsesmulighederne på
bybakken var begrænsede. Der var kun tre
områder, hvor byen kunne vokse: l) imod
nord omkring og øst for Haderslevvej, 2)
vest for byen langs Løgumklostervej og 3)
sydvest for byen langs med og syd for Tøn-
dervej. Hertil kom så i løbet af 1950'erne 4)
området ved Skovridergården og 5) vest for
Flensborgvej. Industriområder blev udlagt
omkring havnen, nord og syd for Tøndervej
og omkring Vestvejen og ved Vestermarks-
vej, hvor gaden Langrode i 1960'erne skabte
forbindelse mellem Vestvejen og Jernbane-
gade. Nye industrier og værksteder skød op i
disse områder og ved havnen, der i 1983 blev
udvidet med Sønderjyllandskajen. Højspæn-
dingsværket blev i 1958 udvidet med et nyt
værk på fjordens sydside, Enstedværket, der
i 1965 blev udvidet (EV 2\.11979 udvidedes
med endnu en enhed (EV 3). Værket fra 1925
på havnen i Aabenraa blev nedlagt.

Vestvejen var et led i en omkørselsvej, der
skulle føre trafikken fra vest og imod syd
uden om byen. Den var blevet planlagt alle-
rede i 1930'erne, og en del jordarbejder blev
udført fra 1938 til 1943, da det blev besluttet
at føre vejen videre imod nord gennem Nør-
reskoven til landevejen til Haderslev ved
Fladsten. En l8 meter høj vejdæmning blev
anlagt af amtet nord for byen 1947-51, men
af forskellige grunde blev projektet opgivet i
1957, således at kun Vestvejen fra Løgum-
klostervej til Tøndervej er tilbage sammen
med dens forlængelse i form af Rugkobbel.

Den sønderjyske motorvejs anlæggelse i
1970'erne betød en aflastning af især den
tunge trafik gennem byen. Der anlagdes en
forbindelsesvej, Torpvejen, til motorvejen
imod syd.

Dispositionsplanen fra 1949 blev i det sto-
re og hele fulgt i de senere dispositionsplaner
fra t962 og 1974, der justerede og præcisere-
de de lagte planer. Kommunen forsøgte også
ved jordkøb, især 1946-50 og igen fra 1958

at styre den videre byudvikling neden for
bakkerne, men efterhånden erkendtes det, at
en udbygning af byen først og fremmest måt-
te finde sted på de højtliggende arealer nord
for byen. Ved købet af Vrøndinggård og
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Damms Teglgård i midten af 1960'erne blev
de første skridt taget til skabelsen af et helt
nyt bysamfund på Høje Kolstrup. Her kom
byudviklingen til at foregå i 1970'erne.

Ved sammenlægningen med Ensted og
Løjt sogne samt en mindre del af Rise sogn i
1970 voksede kommunens areal fra 1.695 til
12.808 ha, og der skabtes nye muligheder for
byudvikling i bl.a. Stubbæk og Løjt.

Boligbyggeri
Bolignøden, der var mindsket betydeligt ilø-
bet af 1930'erne, var i 1945 igen ganske bety-
delig og måtte igen afhjælpes med nødforan-
staltninger, såsom barakker og boligvogne.
Et stort byggeri blev sat i gang af byens to
boligforeninger. Aabenraa Andelsboligfore-
ning var stiftet i l94I og opførte i 1940'erne
og 1950'erne andelsboliger ved Kystvej og
ved Tøndervej, hvor der opstod en helt ny
by, Rugkobbelkvarteret, med egne facilite-
ter, bl.a. Rugkobbelskolen, der blev taget i
brug 1953. Kolstrup Boligforening, der var
stiftet 1944, opførte etageejendomme ved
Løgumklostervej, Jernbanegade og Borgme-
ster Finksgade. I 1960'erne opførte de to bo-
ligforeninger i fællesskab Guldbjergparken,
og i 1970'erne mange af de nye etageboliger
og parcelhuse på Høje Kolstrup.

Det, der kom til at præge byen mest, var
dog nok det store parcelhusbyggeri, der især
tog fart i 1960'erne, da en højkonjunktur
slog igennem i Danmark. Fra ca. 1945 til
1960 opførtes parcel- og rækkehuse omkring
Tøndervej med sideveje, og hertil kom i
1960'erne udstykninger ved Fladholm og
Farversmøllevej og omkring 1970 et helt nyt
villakvarter ved Farverhus. Nord for byen
byggedes der i 1950'erne og 1960'erne parcel-
huse ved Gl. Kongevej og dens nye sideveje,
og langs Hjarupvej byggedes omkring 1960
bl.a. et større antal såkaldte atriumhuse.
Mest omfattende var i 1960'erne den store
udstykning, som kommunen lod foretage
vest for byen på markerne omkring Skovri-
dergården. Fra slutningen af 1970'erne fore-
gik parcelhusbyggeriet især på Høje Kol-
strup, der i 1978 fik sin egen skole med den
store hal, Agoraen, ogi 1977 sin egen direkte
forbindelse med bykernen ad Nørreskovvej.
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Fortiden i nutidskort
Aabenraa, som vi kender byen i dag, er resultatet af
ca. 1000 års menneskelig aktivitet, siden de første
mennesker slog sig ned på toppen af bybakken ved
fjorden. Når vi ser bort fra kirken og slottet, er dog
kun resultaterne af de sidste ca. 300 års aktivitet
umiddelbart synlige i byen idag. Byens mange brande
er skyld i, at kun ganske få huse eller blot dele af huse
er ældre end ca. 1700. Skal vi længere tilbage i tiden,
har vi kun arkæologiske undersøgelser - og dem er
der kun få af - eller også byens plan med gadeforløb
og matrikelskel at ty til.

Matrikelskel er skel mellem de enkelte matrikler el-
ler grunde. Disse skel er ikke altid synlige, men der
findes folk, der til stadighed holder rede på, hvor der
sker ændringer i disse skel og sørger for, at ændringer
bliver målt op og tegnet ind på kort, som i detaljer vi-
ser alle matriklerne. Ude i byen kan skellene være
markeret med nedgravede skelsten, og på kortene har
alle matrikler fået et nr., et matrikelnummer. Matri-
kelkort kaldes disse kort, og landinspektører kaldes
de folk, der holder styr på matriklerne.

En af grundene til, at dette arbejde er så vigtigt, er,
at matriklerne har noget at gffie med ejendomsret og
skattebetaling. Der knyttede sig - især tidligere - også

en vis status til det at være grundejer, og derfor var
jord ikke noget, man solgte ud af i små bidder. Derfor
er matrikler og matrikelskel også noget konservativt
og kan bruges til at sige noget om byens historie.

På side 45 ses et matrikelkort over Aabenraas æld-
ste bydel i målestokken 1:5000. Alle bygninger er
skraveret, og på matriklerne er matrikelnumrene an-
ført med kursiverede tal. Desuden er anført de hus-
numre, som vi bruger til daglig, samt de gadenumre,
som kommunen bruger. På dette kort er markeret 16

steder i byen, hvor matrikelskel eller matriklers ud-
strækning siger noget om ældre forhold. Som sagt er
det ikke alle matrikelskel, der er synlige, men alligevel
vil det under alle omstændigheder være en god id6,
evt. med kortet i hånden at gå ud i byen og se på for-
holdene de pågældende steder.

1 . Tyvkærbæk er i dag rørlagl, men eksisterer stadig
som matrikelskel mellem Nørreport 15 og 17.

Bækken var byens nordgrænse i middelalderen,
og her stod byens Nørreport.

2. Forløbet af den gamle vej fra Nygade til Kling-
bjerg, som ses på Johannes Mejers kort over Aa-
benraa by 1640 (se side l3), kan stadig ses i matri-
kelskellene mellem matr. nr. 499 og 258 og mellem
matr. nr. 491 og 489 (bag Nygade 8a).

3. Den middelalderlige grav nord for Sct. Nicolai
kirke (se side 11) følger smøgen bag om Store Pot-
tergade og har strakt sig ind under Kirkepladsen 8,

byens gamle skole.
4. Stadsgraven, som ses på Johannes Mejers kort

over Aabenraa by 1640 (se side 13, nr. l9), har
fulgt Rådhusgangs sydside og skal søges inden for
matriklerne 319/323, 548, 3059/339/338, 53, 55

og 2625.
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5. På vestsiden af Nygade findes rundt om matr. nr.
853 en gammel vandløbsmatrikel, der buer imod
syd. Den må have forbindelse med stadsgraven og
graven rundt om Aabenraahus.

6. Aabenraahus må have ligget under Nybro og
matr. nr. 280.

7. Det tidligere vandløb nord for. matr. nr. 237 er
måske en rest af en grav syd for Aabenraahus.

8. Den gamle grænse mellem købstaden og amtet
(Slotsgade) indtil Slotsgades indlemmelse i l86l
kan følges i matrikelskellene bag Vestergade.
Grænsen drejer imod syd mellem Slotsgade 4 og 6
og 9 og 11.

9. Mølleåens ældste løb må have løbet parallelt med
Slotsgade og krydset Søndergade ud for nr.20.
Søndergade l9's stærkt buede matrikel (nr. 158)

antyder åløbets videre Iøb.
10. Mølleåen slog i sit senere løb en voldsom bue imod

syd, for derefter at løbe imod nord bag om Søn-
derport 6-16. Stien bag om Sønderport 6 følger
det tidligere åløb, der krydsede Søndergade syd
for nr. 24. Her ses endnu en rest af et jerngelæn-
der fra broen over åen. Matr. nr. 547 viser løbet
øst for Søndergade. Åen krydsede herefter Nyvej
og løb bagom huset på matr. nr. 2486. Skellet mel-
lem matr. nr. 1973 og 2888 viser det tidligere løb.
Vejen Skibbroen løber her på opfyldt område fifr.
kortet 1862 side 23). Mølleåen havde dette løb ind-
til 1960'erne, da den blev rørlagt under Mølle-
mærsk, der er placeret oven på den gamle tøm-
merhavn nord for skibsværftet på kortet 1862
(side 23).

11. Smøgen, der går ind mellem Skibbrogade 22 og
32, ligger præcis der, hvor bybakken flader ud.
Her begyndte den åbne strand, der gav Aabenraa
navn.

12. Strandlinjen kan følges mod nord, hvor den ram-
mer Gildegadegang ddr, hvor denne har et knæk.

I 3 . Matr. nr . 62, 63 oe 64 i Skibbrogade og fj ernvar-
meværket bagved på matr. nr. 2318 ligger på gam-
mel kirkejord, der formodentlig har hørt til
Opnør-ås ældste kirke, viet til Sct. Knud (se side
4). Denne jord blev senere overdraget præsten til
hans humlehave.

14. De smalle matrikler på vestsiden af Sønderport
(nr. 20-44) ligger i de kålhaver, som er anførl på
Johannes Mejers kort 1641 (se side l3), og som
blev indlemmet i byen omkring 1650.

15. Den gamle vej til Tønder drejede af fra Sønder-
port syd for nr. 52 og fulgte Bag Møllen, der løb
syd for en lav banke. Møllen fra 17361å på matr.
nr.176 (fr. side 15 og side 23).

16. Den gamle vandløbsmatrikel syd for Brundlund
slot er spor af det vandløb, der ses syd for slottet
på Johannes Mejers kort over Aabenraa by 1640
(side l3), og som krydsede Sønderport ved Bol-
bro.

6
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Kildehenvisninger
Side 5: Udsnit af Geodætisk Instituts 4 cm kort l2l2lllSØ,
delplan: højdekurver.
Side 6: Seglet er gengivet efter Danmarks gamle købstadlov-
givning.

Side 7: Til de fire kort er tegnet et fælles grundkort med høj-
dekurver på grundlag af Geodætisk Instituts 4 cm kort.
Side 9: Som grundlag for kortet er anvendt kortet på bagsi-
den af Vilhelm Marsrand: Aabenraa c1028-1523. En egns-
og byplanhistorisk undersøgelse. Kbh. 1933. Dette kort er
tegnet af stadsingeniør Ramhøj på grundlag af matrikelkor-
tet 1876-77. Kortets kystlinje bygger på en opmåling fra
1783 (Marstrand s. 132).

Side I l: N. E. Nørlund: Johannes Mejers Kort over det dan-
ske rige, bd. 3: Aabenraa arnt. Kbh. 1942, kort nr. 64.

Side 13: Samme, kort nr. 67. Af Johannes Mejers kort over
Aabenraa er de fleste gengivet helt eller delvist i Aabenraa
bys historie, bind I, 1961, s. 7 (udsnit), s. 16, s. 5l (udsnit),
s. 69, s. 112.

Side 15: E. Pontoppidan: Danske Atlas, bd. 7, 1781,
18,4 x 30 cm.

Side 16: Befolkningstal: Tallene 1509-1763 og1775 er skøn-
nede tal, jfr. Aabenraa bys historie bd. I, I 961 , s. 167 og bd.
2, 1967, s. 73f. Tallene 1769, 1803-1910 og l92l-10 er folke-
tællingernes officielle tal, heraf er Kolstrup 1769-1835 hen-
tet i de originale folketællingslister (i Landsarkivet),
1875-1900 i lister i Aabenraa landrådsarkiv (i Landsarkivet).
Øvrige tal er hentet i officiel, trykt statistik, bl.a. Die Bevdl-
kerung der Gemeinden in Schleswig-Holstein 1867-1970,
udg. af Statistische Landesamt Schleswig-Holsteins, Kiel
1912 (heri også tal fra folketælling 8/10 1919), Handbog i
det nordslesvigske Spørgsmåls historie og Statistiske Under-
søgelser nr. 10, 1964. Jfr. også Aabenraa bys historie bd. 3

s.27f og 133. Tallene 1975-84 er registerbefolkningen op-
gjort pr. 1. jan. og offentliggjort i Statistiske Efterretninger.
Militær 1867-80 omfatter kun mænd og ikke officerers evt.
hustruer og børn.
Side 17: E. Pontoppidan: Danske Atlas, bd. 7 ,1781,19 x 30
cm.

Side 19: Usigneret akvarel, original 41,5x26 cm i Aabenraa
Museum, her beskaret lidt i venstre og højre side.

Side 20: Sejlskibsflådens tonnage: Aabenraa bys historie,
bd. 1, 1961, s. 94, H. Schlaikier: Aabenraa Søfarts Historie,
1929, s.21f, Aabenraa bys historie bd. 3, 1974 s. 96.

Side 2l: Aabenraa. Tegnet og litograferet af P. Lorenzen.
Tryk af Neuhausen, Haderslev, original, 25x33 cm, i Aa-
benraa Museum.
Side 23: J. P. Trap: Hertugdømmet Slesvig, 1862, fotogra-
fisk optryk 1975, bilag 8, plan, 38x36 cm, opmålt af W.
Lumholtz, litograferet af E. M. Bærentzen og Co.
Side 25: Parti ved Havnen i Aabenraa. Tegnet af Th. Jen-
sen. Original, 7,6x23,5 cm, i Illustreret Tidende, bd. 3,
1862, nr. 153.

Side 25: Fotografi i Historiske Samlinger, Aabenraa. Kirke-
tårnet, der blev påsat 1908, er retoucheret ind på fotografi-
et; den lyse skorsten til højre herfor er sandsynligvis elvær-
ket i Ramsherred fra 190243. Fotografiet må således være
fra ca. 1905.

Side 27: Kurzegefasster Fi.ihrer durch Apenrade und seine
nåchste Umgebung. Zusammengestellt von Fr. Holm. Udg.
af Hans Thiessens boghandel, Storegade 23, juni 1905 (Det
sønderjyske Landsbibliotek).

Side 28: Arealangivelser i Aabenraa bys historie bd. 3, side
28f. Skovenes areal: J. P. Trap: Danmark, 5. udg. bd. 10,

1967 s.854. I 1920 anføres 582 ha skov. Af kommunens areal
1920 var 757 ha dyrket, heraf 523 ha græsningsareal, og 358
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ha var bebygget, incl. veje og gader, J. P. Trap: De sønder-
jyske Landsdele, 1929, s.392.

Side 29: Tuschtegning, signeret A. Lehmann 5.4.1914, origi-
nal, 56 x 29 cm i Aabenraa Museum.
Side 31: Ceodætisk Institut. Danmarks købstæder, Aaben-
raa. Vejviserkort, l:7.500, 1937. Højdeforskel mellem kur-
verne 2 meter.

Side 32: Fotografi, dateret 1917, i Historiske Samlinger, Aa-
benraa. Fotografiet er formodentlig taget fra et af flyene fra
flyvebådsstationen, oprettet 1915.

Side 33: Fotografi i Det kongelige Bibliotek. Nowico 1936.

Side 35: J. P. Trap: Danmark, 5. udg. bd, 10 side 803. Geo-
dætisk Institut, kort revideret 1964.

Side 36: Fotografi ca. 1960, i Danske købstæder for to
hundrede år siden og idag, 1961, bd. 2 side 201.

Side 37: Fotografi, dateret den 6. maj 1982 kl. 13.25. Aa-
benraa kommune.
Side 39: Konigl.Preussische Landes-Aufnahme 1877, udg.
1879, 1:25.000. Einzelne Nachtråge 1902. 5 meter mellem
højdekurverne. Amtsbanerne anlagt 1899 og l90l er indteg-
net, Sydhavnen fra 1897-99 derimod ikke.
Side 40: Udsnit af Geodætisk Instituts målebordsblad M
41 09, I : 20.000, trykt 1926. Revideret i marken 1922. 2,5 me-
ter mellem højdekurver på land, i havet 2 meter. Nyhavn,
anlagt 1925, er indtegnet.
Side 4l: Udsnit af Geodætisk Instituts målebordsblad M
4109, l:20.000, trykt 1948. Malt 1931, vejrevision 1946.

Side 42: Udsnit af Geodætisk Instituts 4 cm kort l2l2 lll
SØ. Foreløbig udgave, fiykt 1972. Målt 1931. Rettet 1968
(enkelte rettelser 1971).

Side 43: Udsnit af Geodætisk Instituts 4 cm kort 1212 lll
SØ. 1983. Enkelte senere rettelser. Aabenraa kommune.
Side 45: Udsnit af Aabenraa kommunes matrikelkort over
Aabenraa, revideret okt. 1983, l:2.000, her gengivet i
1:5.000.

Litteraturliste
Hovedværket om byens historie indtil 1945 er Åbenrd bys

historie, red. af Johan Hvidtfeldt og Peter Kr. Iversen, bd.
l-3, 1961-74, ialt796 sider. Det er først og fremmest dette
værk, som har dannet grundlag for teksten til det byhistori-
ske atlas. Uundværligt som opslagsværk. Bind 4, der be-
handler tiden 1945-70, udkommer i 1985.

Vigtig for forståelsen af udviklingen ca. 1850-1920 er Pe-
ter Dragsbo: Mennesker og huse i Aabenraa. Et etnologisk
studie af kvarterudviklingen i en nordslesvigsk købstad
1850-1920, 1978, 131 sider.

Hovedværket om byens historie som søfartsby er H.
Schlaikier: Aabenraa Søfarts historie, 1929, 224 sider. Det
suppleres af Ole Mørkegaard, Birgitte Kragh Rasmussen og
Grethe Rung: Jørgen Bruhn, søfart og søfolk fra Aabenraa
l78l-1858, i Nordslesvigske Museer, 9, 1982, s. 133-67 (kan
købes på Aabenraa Museum). Det har en del grafiske frem-
stillinger, der illustrerer skibsfartens organisering.

Vigtige detailstudier af byens historie eller bestemte sider
af den i afgrænsede perioder er H. V. Gregersen: Bidrag til
Abenrds økonomiske historie indtil ca. /73Q i Sønderjyske
Årbøger 1949, s. 56-91, G. Japsen: Den nationale uavitcting
i Abenrd 1800-1850, 1961,271 sider, hvor det bl.a. fastslås,
at skibsværftarbejderne var et stærkt dansk element i byen;
G. Japsen: Abenrå bys økonomiske udvikling 1850-64, i
Sønderjyske Arbøger 1935, s. l-88 og 1943 s.149-202, brin-
ger bl.a. en del statistisk materiale.

I Helle Askgoord: Den sønderjyske industris udvikling fra
1920 til 1970, 1970, gennemgås også Aabenraas industrielle



udvikling. Bogen rummer flere kort og diagrammer, der kan
supplere ved arbejdet med byens industrialisering og indu-
strilokalisering.

I J. P. Trap: Danmark,5. udg., bd. 10, 1967 s. 804-55 er
samlet en lang række statistisk-topografiske oplysninger om
Aabenraa, dens bygninger, institutioner, firmaer og histo-
rie. Også de ældre udgaver af Trap fra 1929 og 1862 rummer
sådanne oplysninger.

I Lilli Mqrtius og Olaf Klose: Ortsansichten und Stødtpld-
ne der Herzogtiimer Schleswig, Holstein und Lauenburg,
1962, bind I s. l4l-42 findes en fortegnelse over alle kort og
prospekter afAabenraa før 1864; en deler gengivet i bind 2.
En fortrinlig oversigt over byens fysiske udvikhng og dens
arkitektur findes i Hugo Matthiessen: Hoderslev og Aaben-
raa. Gomle gøder og goorde,1925, s. 5l-81. Det bør dog be-
mærkes, at Hugo Matthiessen tilslutter sig den idag forladte
opfattelse af det ældste Aabenraas beliggenhed. I tidsskrif-
tet Bygd, 2. årg. nr. 3, 1971, Det østlige Sønderjylland, er
Hugo Matthiessens tekst benyttet til beskrivelse af de tre øst-
lige købstæder i Nordslesvig, og der er suppleret med kort
og luftfotos.

Vedrørende byens ældste historie skal især fremhæves
Thomas Ries: Det gamle Aabenraa, i Sønderiyske Å,rbøger
1923, s.237-56. Her findes meget stof samt en lang række
overvej elser angående Aabenraas topografi i middelalderen.
Thomas Ries' opfattelse af Opnørs oprindelige beliggenhed
er dog forladt i dag. Hele diskussionen herom er behandlet i
Åbenrå bys historie bind l, s. 10-20, hvor der også side
U2-44 er henvisninger til ældre litteratur herom.

R. Michelsen: Det ældste Aabenrøq, i Sønderjysk
Månedsskrift 1968, s. 218-20, redegør for iagttagelser bl.a.
vedrørende Aabenraahus' beliggenhed på grundlag af gade-
anlæg og husbyggeri i Vestergade.

V. Marstrond: Aøbenrao c 1028-1523. En egnsplan- og
byplonhistorisk undersøgelse, 1933, 140 sider, ill., er et
værk, hvis oplysninger, der må advares imod at bruge. Alt
for meget heri hviler på et for løst kildegrundlag, men vær-
ket er vigtigt, fordi det bringer en oversættelse af Claus Møl-
lers bykrønike fra ca. 1630, der er en vigtig kilde til byens
ældste historie.

Den vigtigste kilde til byens liv i middelalderen er skråen,
der er udgivet bl.a. i Danmarks gamle købstødlovgivning.
Sønderjylland, 1951, og i Aabenrøa bys Skraa, 1335, sær-
tryk af Aabenraa Statsskoles årsskrift 1965, 22 sider. Skråen
gennemgås i Abenrå bys historie bd. I s. 26-37.

Byens gadenavne og tolkningen heraf er behandlet i
Sønderjyske Stednovne, bind 4, 1936 s. l-24. Om enkelte
gader, gadenavne eller bygninger henvises til følgende artik-
ler, alle i Sønderjysk Månedsskrift: Hans H. Worsøe: Histo-
rien bag gadenavnet Barkmøllegade. 1964 s. 208-12, sam-
me: Et husforsvondt - Nybro 2, 196l s. 193-97 (om Vester-
gades gennembrud), samme : Kilegdrds oprindelse. Åbenr,ås

første protestantiske præstegdrd? 1962, s. ll5-18, Bjørn
Svensson: Klingbjerg, 1917, s.175-l8l (om tolkningen af
gadenavnet Klingbjerg), samme: Kapelbjerget ved Aaben-
raa,1978, s. 165-171, jfr. s. 239-41 (om Kapelbjergets pla-
cering og diskussion herom). Viggo Petersen: Omfanget af
storbranden i Aabenroo, 21. juli 1707, 1977, s. 405-09. K.
A. Fløde: En plods midt i Aabenroa, (om Storegade 2),
1981, 48 sider.

Kirken, slottet, byens huse,
Byens kirker, herunder de forsvundne, er gennemgået i 

"I.
P. Trap: Danmørk,5. udg. bd. 10, 1967 s. 805-08. En mere
udførlig beskrivelse findes i Danmorks Kirker, bd. 22, Aa-
benraa amt, 1959, side 1673-1715. En kortfattet vejledning
for besøgende fås i Sct. Nicolai kirke.

Brundlund slot er også omtalt i Trap. En mere fyldig re-

degørelse er Otto Madsen: Brundlund slot. En bygningshi-
storisk undersøgelse, 1970, 102 sider.

Hovedværket om byens gamle huse er Historiske huse i
Aobenra, Bevaringsplan, udarbejdet af Hans Henrik Eng-
quist i samarbejde med Viggo Petersen, 1975, 122 sider. Før-
ste del er en bygningshistorisk oversigt med en grundig gen-
nemgang af bebyggelsen, husenes særpræg og de mange sti-
listiske detaljer. I selve registranten gennemgås husene gade

for gade med historie, ejerforhold og bygningsændringer
gennem tiderne. Af mindre omfang er Viggo Petersen: Det
gømle Aabenraa, 1982,73 sider, der bygger på materialet i
bevaringsplanen med en vandring gennem byen.

En fortegnelse over byens bulhuse findes i Viggo Peter-
sen: Aabenraas bulhuse, i Sønderjysk Måuredsskrift 1970,
s. 54-59.

I Birgitte Kragh Rasmussen: Aobenraø Rddhus
1830-1980, redegøres der udførligt for rådhusets opførelse
og indretning samt ændringer heri.

Peter Dragsbo: Byggeri og bygmestre i Aabenraa
1840-1914, i Sønderjyske Årbøger 1974 s.9l-119, beretter

om byggeriet i den periode, hvor så mange huse blev opført.

Byens udvikling efter 1945

Dispositionsplanerne 1949, 1962 og 1974 rummer meget
materiale, bl.a. mange gode kort, der vil kunne supplere at-
lassets kort ved en gennemgang af byens udvikling efter
1945. Til planlægningsmaterialet hører også Dispositions-
plan for Aabenroas indre bydel. Revison 1967, Vej- og tra-
Jikforholdene. Revison 1968, Redegørelse for udbygning af
Høje Kolstrup, 1969, Byplanarbejdet i Aabenrao kommune.
Statusropport 1970 sanft hele materialet om kommunepla-
nen l98lff. For byplanarbejdet er der endvidere redegjorti
tidsskriftet Byplan 1958, s. 148-161. I Sønderjysk Må-
nedsskrift 1973 s.239-47 har Nan Chr. Ploug Dahlkild skre-
vet en kritisk artikel om bl.a. Madevejsprojektet: Åbenrå
følger med »»udviklingen<<, med kommentar af borgmester
Erik Jessen s. 315f. Helle Juul og Flemming Frost: Bybyg-
ning i Aabenraø, 1983, giver dels en oversigt over byudvik-
lingen de sidste ca. 100 fu, dels en fremlæggelse af et projekt
til en anden struktur af Aabenraa bykerne end dispositions-
planernes. Laust Riemann Hønsen og Jan Bjerregård Jes-
sen: Energi og miljø - en lokalpolitisk beslutningsproces
1975, behandler debatten om udvidelsen af Enstedværket
(EV IID. Plønlægning som emne i undervisningen. Referat
af lærerseminar på Brundlundskolen i Aabenraa d. 6. okt.
1971 (fås på Landsbiblioteket) giver en række ideer til, hvor-
ledes man kan arbejde med planlægning i undervisningen på
forskellige klassetrin.

Lokalhistorisk litteraturliste for Aabenroa, udarbejdet af
Helle Denckert, 1985, 43 sider. Kommenteret litteraturliste
med undervisningsideer, findes på Amtscentralen i Aaben-
faa.

Lærervejledning
Aabenraa. Byhistorisk atlas omfatter tr'e typer af materiale,
der hver på sin måde viser hvorledes byen eller dele heraf har
set ud på et givet tidspunkt:

l) 14 kort (planer) herunder 6 stk. 4 cm kort, samt 5 kort og
skitser, der er tegnet specielt til dette atlas.

2) 6 »udsigter<<, dvs. fotografier, tegninger, akvareller eller
litografier med udsigt over Aabenraa eller dele heraf.

3) 4 luftfotografier, såkaldte skråfoto.

Af de tre typer er udsigterne de umiddelbart mest tilgængeli-
ge, og også luftfotografierne er ret lette at gå til og har yder-
ligere den fordel, at de nok umiddelbart vil virke tiltrækken-
de og spændende. Kortene (planerne) kræver nok det høje-
ste abstraktionsniveau, især hvis man ikke er vant til at se på
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eller arbejde med kort. Det er væsentligt at tage disse for-
hold i betragtning ved udvælgelse af det materiale, man øn-
sker at arbejde med. Ikke alt, hvad man ser på kort eller bil-
leder, er forklaret eller peget ud, idet det netop er hensigten,
at man skal gå på opdagelse i kort og billeder og selv gøre sin
iagttagelser.

Dette kan gøres på flere måder: f.eks. kan man lade ele-
verne studere et enkelt kort eller billede og lade dem sætte
deres iagttagelser i relation til, hvad de ved om byen i dag el-
ler kan se ude i byen. En byvandring vil i denne forbindelse
være en udmærket id6. I det hele taget må byvandringer op-
fattes som et naturligt led i et arbejde med byens udvikling
gennem tiderne. Teksten til matrikelkortet side 44 giver såle-
des nogle ideer til, hvad man kunne kigge nærmere på, lige-
som det må være helt oplagt at studere de forskellige perio-
ders huse og bygninger rundt omkring i byen. Selv om byens
huse ikke er emnet for dette hæfte, er husene dog et vigtigt
element, hvis man vil arbejde med byens historie.

Studiet af et enkelt kort kan kombineres med en anden
indfaldsvinkel: en sammenligning af flere kort, f.eks.
I 862- 1905- 193 1, af luftfotografierne, eller af luftfografier
og kort. Formålet hermed kan veere dels at opøve elevernes
færdighed i at anvende (læse) kort og i at kombinere fra
kort til foto (fra plan til den rejste profil), dels at gøre iagtta-
gelser vedrørende ændringer i bybilledet og i det hele taget
vefuørende byens fysiske udvikling. Disse iagttagelser kan så
kombineres med tekstsidernes oplysninger, såLledes at der
herigennem skulle kunne opnås en dybere forståelse af,
hvorfor Aabenraa har udviklet sig som den har.

Dette sidste er helt klart det primære formål med hæftet:
at fremlægge et ellers spredt materiale, der set i sammen-
hæng kan bruges til at belyse og forstå byens udvikling. Det
har således ikke været formålet at give lærerne et færdigt
undervisningsmateriale med gennemarbejdede og gennem-
prøvede spørgsmål, klar til servering for eleverne. Atlassets
kort findes på OHP-plancher på Amtscentralen i Aabenraa,
hvor der også findes klassesæt af kommunens kort over by-
en 1980 med 4 cm kort over hele kommunen og detailkort
bl.a. over den centrale bydel.

Følgende ideer er tænkt brugt i folkeskolens yngre klasser.

l. Byvandringen.
Brug prospektet fra 1820 eller 1840 som udgangspunkt til
at snakke om den lille by på bakken, betydningen af at
ligge ved fiorden, isolationen fra omgivelser, evt. også
prospekt 1769,byen set sydfra. - Gå så ud i byen - start
evt. på Galgebakken. Byvandringen kan koncentrere sig
om de mange detaljer, som hustyper, døre, hustavler, ga-
denavne - men også samlet se på selve gadenettet. For de
mindste elever må det være vigtigt dels af befolke byen,
dels at kunne gå på opdagelse.

2. Lær at bruge et kort - her bor jeg.
Et kort er noget meget abstrakt. Tag hele klassen med på
en lille gåtur, læg mærke til retning, gadekryds, store
bygninger, tegn det bagefter - og kig så på det »rigtige«
kort. Næste skridt, hvor bor børnene selv? Find stederne
på kortet, og der vil komme en naturlig snak om, hvad
der er gammelt og nyt. Atlasset kan her bruges til at slå
op i, hvad kan man finde i det?

3. Dagligliv og arbejde.
Et arbejde med havnen og dens udvikling kan være ram-
me om søfart, skibsbyggeri, fiskeri og handel - ændrin-
gerne fra kort til kort er tydelige - og havnen ligger her
endnu!
Hvad levede folk af? Købmandsgardene ligger i gågaden,
mange endnu med pakhusene bagtil - og en del steder er
stadig småværksteder i baghusene. Det vil også være op-
lagt her at begynde at se på kvarterdannelser - hvor i by-
en har hvem boet?
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4. Gammelt - nyt.
Ligeså snart man tager fat på at fortælle om »de gamle
dage<<, kommer vurderingerne - oftest enten godt eller
skidt. Med de større elever skulle det være muligt at tage
mere konkret på disse wrderinger. Hvad er et godt mil-
jø? en god bolig? Præsenter dem for bevaringsplanen for
Aabenraa. Måske børnene kan huske ændringer i bybil-
ledet mens de selv har levet - prøv at opfordre dem til at
følge med i nedrivninger, nybebyggelser. Jo større inter-
esse eleverne far for disse forhold, jo større anvendelse af
atlasset. Betragt det som et stadigt tilbagevendende red-
skab i undervisningen.

Følgende ideer er henvendt til de ældre klassetrin. For de
fleste af disse forslag gælder, at de går ud over atlassets ram-
mer. Andet materiale må inddrages, hvilket bl.a. kan ske
ved hjælp af litteraturlisten, men også historielærebøger el-
ler andet undervisningsmateriale vil kunne bruges, nar byens
udvikling skal sættes ind i en større sammenhæng.

1. Byens funktion.
Overvej, hvilke,funktioner byen har haft til forskellig
tid. Hvilke institutioner fandtes, hvem eller hvad kunne
gribe ind i byens fysiske udformning? Vælg nogle kort
ud og påvis, hvorledes byens funktion på det pågælden-
de tidspunkt kommer til udtryk. Nøgleord kunne i denne
forbindelse være kirken, kongen/hertugen, gilder, fiske-
ri, skibsfart, handelscentrum, industri, bilisme, regions-
center.

2. Ændringer i bybilledet.
Find ved hjælp af kortene ud af, hvornå,r der sker afgø.
rende ændringer i bybilledet. Hvornar er de største æn-
dringer sket, og hvem eller hvad har haft indflydelse på
disse ændringer?

3. Byens ældste historie.
Overvej, hvor vi har vores viden om byens ældste historie
fra. Hvilke skriftlige kilder findes, og hvad siger de om
byens fysiske udvikling? Hvad siger kilderne om Opnørs
beliggenhed (her kan diskussionen om Gammel Opnør
inddrages).

4. Aabenraa i middelalderen set i en større sammenhæng,
Er der andre byer som er opstået i 1100-tallet og er der
andre byer, som skylder en landsby deres oprindelse?
Sammenlign f.eks. med de tre airdre nordslesvigske byer.
Hvorfor opstår så mange byer tilsyneladende i 1100-
tallet? Hvad kan vi slutte ud fra Aabenraa om konge-
magtens forhold til byerne? Indgår Aabenraa i middelal-
deren i noget bestemt handelsmønster?

5. Skibsfarten.
At skibsfarten har spillet en stor rolle for byen, er helt
klart, men hvorledes er skibsfartens udvikling i detaljer?
Hvilke ydre faktorer spiller ind? Hvorledes har skibsfar-
ten sat sit præg på bybilledet på forskellig tid, og hvad

7.

med idag?
Krise, fremgang og stagnation.
Brug hele atlasset og prøv at opstille en kronologi, der vi-
ser, hvornår byen har været præget afkrise, hvornår den
har stagneret, og hvornar den har været i fremgang.
Overvej tillige om der er ydre faktorer, der har øvet ind-
flydelse på denne udvikling. Undersøg disse faktorer
mere generelt.
Byens industrialisering.
Hvornar begynder industrien for alvor at sætte sit præg
på byen, og hvordan passer denne industrialisering tids-
mæssigt sammen med Danmarks industrialisering gene-
relt set? Hvad er det for en industri, der karakteriserer
byen? Hvor i byen lokaliserer industrien sig, og hvilke
ændringer sker der i denne lokalisering?
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Aabenraas centrale bydel dec. 1982.
Skråprojektion. Aabenraa kommune.
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