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Medlemsudvikling. 

Som forening er vi afhængige af medlemmernes opbakning. Vi er glade for der igen har været en fin 

nettostigning i foreningens antal af ordinære medlemmer fra 590 ved årets begyndelse til 633 ved årets 

slutning.  Herudover kommer alle foreningens 70 virksomhedsstøttemedlemmer. I alt havde foreningen ved 

årets udgang 703 medlemmer. 

Bevaringsfonden 

Efterspørgslen efter arkitekthjælp har med 7 nye sager været bedre end i 2018. Efterspørgslen 

efter lån har i de senere år været mindre, nok pga. af den lave rente man låne til hos 

kreditforeningerne. Fra 2019 har vi indgået en aftale om at kommunen årligt indbetaler kr. 

50.000 til bevaringsfonden under forudsætning af at foreningen skaffer kr. 50.000. Denne 

ordning er vi rigtig glade for. Forudsat at vi hvert år får indfriet nogle år, regner vi nu med at 

vores disponible kapital til udlån kan række en del år frem. 

Vi har i efteråret 2019 indgået en aftale med Løjt Fonden om at alle sager på Løjt Land 

finansieres herfra. Sagerne startes op hos os via ordning om arkitekthjælp. 

Aabenraa deltager i kulturarvskommuneprojektet 

Status nu er: Det meste af arbejdet er nu gennemført. Seneste er en bevarende lokalplan for 

Nygade- og Vægterpladsområdet gennemført. Vi har aftalt med kommunen at vi fortsætter 

samarbejdet omkring vejledning i bevaring og vedligehold, fortælling og formidling og 

beskyttelse af bygningsarven. Vi er glade for at kommunen har bekostet genoptrykning af 

stilblade og vedligeholdelsesvejledning til fredede og bevaringsværdige bygninger. 

Områdefornyelse Aabenraa Nord. 

Arbejdet er godt i gang. En del ejendomme har fået et facadeløft og der er kommet liv i en del 

af de tomme lokaler. Der er opsat fine gademøbler. Alt i alt et forbedret miljø. 

Kommunen har erhvervet alle ejendomme fra det gamle Kvickly og ned til Nørreport. 

Kommunen håber et sundhedshus kan komme op at stå. Vi håber facaden kommer til at flugte 

med resten af gaden og at den bliver tilpasset det historiske miljø der er her. Vi håber også at 

der kommer et tilpasset ejendomsprojekt på resten af gadeforløbet ned til Nørreport. 

Genforeningsparken 

Arbejdet foran Folkehjem skrider godt frem og vi ser frem til det færdige resultat. I den 

forbindelse etableres fælles indgang til biblioteket og Folkehjem. En løsning jeg tror begge 

parter vinder på. Når parken ér færdig vil den løfte hele fortællingen om Folkehjems store rolle 

i genforeningshistorien ind i nutiden. 

Vi efterlyser fortsat  en klar arkitekturpolitik for byen, som ved ny- og ombyggerier i nærheden 

af bevaringsværdige områder ikke accepterer bebyggelser på mere end 3 – 4 etagers højde. 



Foreningens program og aktiviteter siden sidste generalforsamling i marts 2019 

I alt har der i årets løb deltaget ca. 940 i vores arrangementer. 

 

Ejendomme. 

Det ”Blinde æsel” er udlejet til en stabil lejer. Vedr. ”Bulhuset” så har det stået tom i over et år. Vi har 

heldigvis fundet en ny lejer som er startet op d. 1. marts i år. 

Møllen har som sædvanligt haft cafesøndage fra først i juni til midt i september og julestuer i november. 

Der har også i 2019 været en del udlejninger 

Den 17. august kunne vi indvie det nye møllehjul og en vandløsning som sikrer tilstrækkelig med vand i 

møllesøen til både maling af mel og til at møllehjulet kan køre. Vi havde en festlig indvielse og dagen efter 

var der mange til åbent hus. Det har været ualmindelig dejligt at få disse forhold på plads efter en årrække 

med for lidt vand til mølledrift. 

Efter at vi havde skaffet finansiering til møllehjul m.m. opdager vi at spunsvæggen ud mod mølleåen er ved 

at skride ud. Dette skal nødvendigvis udbedres så vi kan få fuld gavn af møllen. Efter vi indhentede tilbud på 

dette viser det sig at det løber sig op til kr. 305.000 inkl. et nyt stakit.                                              

Finansieringen heraf er nu på plads så arbejdet bliver udført inden sommeren i år. 

En stor del af pengene har vi fra en besparelse på nyt møllehjul og vandløsning. En besparelse som både A. 

P. Møller fonden og kommunen accepterede kunne overføres hertil. Herudover har vi fået et tilskud fra 

Slots- og Kulturstyrelsen. Endelig har vi fået doneret penge fra en lokal fond og en lokal virksomhed. Det 

manglende beløb ca. kr. 40.000 tager vi fra foreningens opsparede kapital. 

Andre historiske aktiviteter. 

Foreningen står som ejere af Auroras kanoner. Gennemførelse af kanonaktiviteter varetages af Auroras 

kanonlaug.  Lauget har ved flere lejligheder været ude at salutere. 

Kronprinsens kanonbatteri blev færdiggjort hen over sommeren 2019 og kunne indvies under festlige 

former lørdag d. 21. september. Også her står Aabenraa Byhistoriske Forening alene som ejere af 

kanonerne. Selve driften varetages af et kanonlaug og 6 frivillige kanonerer.                                                

Ideen med batteriet er at levendegøre noget af Aabenraas Søfartshistorie. Oprindeligt var der 2 batterier, 

et nordre og et søndre. Kanonbatteriet skal bruges til at afgive salutter ved passende lejligheder.  

Det er tanken at der senere på trekanten skal etableres et turistspot, som dels fortæller om 

kanonbatteriet og dels om alle de gode tilbud Aabenraa kan byde på. Det er håbet at vi på den måde kan 

være med til fastholde nogle turister lidt længere i byen. Lige så vigtigt er at batteriet kan være et godt mål 

for byens borgere til en spadseretur, ligesom det kan være et lille udflugtsmål for områdets beboere.           

Kommunen fandt ikke penge til projektet i budget for 2020. Vi håber at det vil lykkes i budget for 2021. 


