
Som medlem  
 
 inviteres du gratis eller med rabat til forenin-

gens arrangementer  

 modtager du årbogen “Historier fra Bybakken” 
 er du med til at bevare interessen for og vide-

regive byens historie  

 er du med i et fællesskab der støtter bevarin-
gen af fredede og bevaringsværdige huse og 
historiske miljøer  

 kan du købe Aabenraaøllen til special- pris ved 
lanceringen  

 har du gratis adgang til Museum, Sønderjyl-
lands afdeling Kulturhistorie Aabenraa (Sø-
fartsmuseet)  

 kan du modtage museets nyhedsbreve via mail 
Bestyrelse:  
Formand: Svend Nielsen, tlf: 3089 6336,  
mail: mariesvend@gmail.com  
Næstformand: Charlotte Helt Brunsgaard tlf.: 
2076 8823, mail: charlottehelt@gmail.com 
Sekretær: Orla Jensen, tlf: 7462 2244,  
mail: jenmuld@webspeed.dk  
Bevaringskyndig: Erik Dahlgren Hansen: tlf.: 
3022 9635, mail: ego@post.tele.dk  
Kasserer: Astrid Meier, tlf.: 2681 4712, mail: 
astrid.meier@ymail.com 
Medlemskartotek: Randi Hadberg Nielsen, tele-
fon 4165 9515, mail:randi@typografisk.dk 

Menigt medlem: Steen Valentin tlf: 2257 7658, 
mail: steen@steenvalentin.dk 

Museumsinspektør Kulturhistorie Aabenraa:  
Mikkel Leth Jespersen tlf.:7462 2645,  
mail: mije@museum-sonderjylland.dk 

Repræsentant for det tyske mindretals  
museumsvæsen i Sønderjylland:  
Kurt Seifert, tlf.:4017 2867,  
mail: Kurtseifert@webspeed.dk. 

“En rubin for bunden af fjorden.”  
 
Således beskrev søfolk før i tiden det syn der 
mødte dem ved indsejlingen til Aabenraa. Byens 
røde tegltage bredte sig op ad bybakken, lunt i læ 
af bakkerne og de grønne skove.  
 
I dag er Aabenraa en moderne by. Man skal dog 
ikke rundt om mange hjørner for at f et kig til de 
bygninger og enestående gadestrøg, der har ud-
gjort sceneriet til et væld af hverdagsliv og histo-
riske begivenheder. Væggene kan ikke tale, men 
det kan vi i Aabenraa By historiske forening. I 
løbet af året inviterer vi historien ind i nutiden 
gennem en stribe arrangementer, byvandringer 
og udgivelser.  
 
Byhistorisk forening er også en interesseorganisa-
tion. Vi ser det som vores opgave at værne om- 
og udvikle et bymiljø der får mest muligt ud af 
attraktionerne. Vi ønsker at åbne både borgere og 
besøgenes øjne for Aabenraas herligheder og hi-
storier. Det sker i samarbejde med Museum Søn-
derjyllands to afdelinger: Institut for Sønderjysk 
Lokalhistorie og Kulturhistorie Aabenraa (Søfarts-
museet).  
 
Via foreningens bevaringsfond har vi i mere end 
50 år givet rådgivning og økonomisk bistand til 
renovering af byens og omegnens mange fredede 
og bevaringsværdige bygninger. Vi glæder os 
over at historisk og arkitektonisk korrekt restaure-
ring af de gamle ejendomme og miljøer har s stor 
bevågenhed blandt byens borgere, og inviterer 
alle til at blive medlem af vores forening.  
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Program  2020:  

 
 
 
 
 
 
Onsdag den 5. februar kl. 19.00 på Folkehjem. 

Bevar mig – og min ejendom – vel. 
Foredrag om historicisme ved arkitekt Jeanne Brüel. 

Uddeling af foreningens bevaringspris. 

(rettet 26. maj 2020) 
 
Fredag den 3. april kl. 11.00 – 13.00. ølsalg Genfore-
ningsøllen på Slotsvandmøllen. 
Pris  kr. 40 pr. flaske eller en hel kasse (15 flasker) til 
kr. 550.00. Vi håber at mange af vores trofaste med-
lemmer vil møde op og købe øl. For de, der ikke kan 
huske smagen, vil der være mulighed for en lille 

smagsprøve. 
 
Forsøges gennemført i sensommeren. 
 
Fredag d. 15. maj eftermiddags"kør-selv"tur til 

Haderslev. 

Med bl.a. guidet rundvisninger i vognsamlingen og i 
Ehlers Hus. Efter kaffe i Borgerforeningen sluttes af 

med byvandring i det gamle Haderslev med museums-
inspektør Lennart Madsen.  

 

Lørdag den 30. maj. Indvielse af Genforenings-
pladsen foran Folkehjem og bogpræsentation 

 
Mandag den 15. kl. 16.00 - 17.30 og tirsdag den 

16. juni fra kl. 16.00 – 17.30.  
Byvandring i H. P. Hanssens fodspor med histo-

rikeren Lars Henningsen.. 

Mødested: Folkehjem. 
 

Søndage fra 21. juni til 23. august  
Café på Slotsmøllen fra kl. 13.30 – 17.00. Søndag 

d. 21. juni vil der også være åben mølledag. 

Onsdag d. 24. juni fra kl. 13.30. Præsentation af 

bogen Jep Fink – Genforeningsarkitekten Billed-
salen på Folkehjem. Forfatteren Peter Dragsbo vil hol-

de foredrag om Jep Fink. Efterfølges af byvandring 
med fokus på huse tegnet af Jep Fink 

 

Søndag d. 16. og mandag d. 17. august  
2 dages tur. Turen går til Sjælland. Vi skal bl.a. have 

guidede rundvisninger på Frederiksborg Slot, Sct. 
Bendts Kirke i Ringsted, Malergården med malerfamili-

en Svane og Søfartsmuseet i Helsingør. 
 

Onsdag den 9. september kl. 19.00. Generalfor-
samling på Folkehjem med foredrag af forsk-
ningsleder hos Rigsarkivet Hans Schultz Hansen: 
H. P. Hanssen de danske Sønderjyders første-
mand. 
Schultz Hansens to 2 bøger om H. P. Hanssen vil kunne 
købes denne aften 
 

Onsdag den 16. september og torsdag den 24. 

september kl. 16.00 – 17.30 Byvandringer fra 
Det Gamle Rådhus med temaet historicistiske 

huse.  Guider Svend Nielsen og bevaringsarki-
tekt Frederikke Winther. 
Fredag, den 2. oktober kl. 15.00 – 17.00 

Premiere vinter øl 2020 på Michelsens Gaard. 
Vi byder på en smagsprøve og en fedtemad.  

 
Torsdag, den 12. november kl. 19.00 

Historisk aften på Folkehjem med foredrag af 

historiker Jørn Buch: Versailes-freden der blev 
kimen til 2. verdenskrig  

Vi uddeler og præsenterer ”Historier fra Bybakken 
2020 ”.. 

Søndagene d. 15. og 22 . november. 
kl. 13.30 - 16.30  

Julecafe med bogsalg på Slotsmøllen.  

Udlevering af Historier fra Bybakken og bog om 
arkitekten Jep Fink. 

Vi udsender løbende nyhedsbreve til vore medlemmer 
om arrangementer. Vil også kunne ses på vores hjem-

meside. 

Ejendomme:  
 

Foreningen ejer “Det blinde æsel”,  Væg-
terpladsen 1 a og Bulhuset, Wollesgyde 10. 

Disse 2 ejendomme udlejes. Foreningen 
ejer desuden Slotsvandmøllen ved Brund-
lund Slot. 

 
Café og udlejning på Slotsmøllen  

På møllen er der cafésøndage i sommermå-
nederne og julestue i november måned 
med kaffe, te og lækkert bagværk som en 

gruppe af foreningens frivillige sørger for.  
Møllen kan lejes til bl.a. fester og mærke-

dage. Læs om vilkår for leje på hjemmesi-
den www.aabenraabyhist.dk eller ved kon-
takt til Astrid Meier på tlf. 26 81 47 12.  

 
Bevaringsfond,  

herunder gratis arkitekthjælp  
Fonden yder lån til istandsættelse af beva-

ringsværdige og fredede ejendomme i 
“gammel” Aabenraa Kommune. For yderli-
gere oplysninger se hjemmesiden 

www.aabenraabyhist.dk.  
 

Medlemskab  
Personligt medlemskab kr. 175,00 (gælder 
også ledsager). 

Virksomhedsstøttemedlemskab kr. 500,00. 
Alle kan blive medlemmer.  

Indmeldelse kan ske via foreningens hjem-
meside www.aabenraabyhist.dk eller ved 
henvendelse til foreningens sekretær Orla 

Jensen p tlf. 7462 2244.  
 
 


