Samtidig nævnes ”det trekantede areal ved krydset mellem Flensborgvej og
Tinglevvej” og at området har ”et oplagt potentiale” til at byde gæster sydfra
velkommen til byen.

Starten på ”Kronprinsens kanonbatteri”
2009: beslutter Kommunen at etablere en ”strandpromenade” fra Havnen og
ud til Styrtom, og kommunen ansætter arkitektfirmaet Hasløv og Kjærsgaard
til at udvikle idé forslag til promenadens forløb og indhold.
2010 gennemfører arkitektfirmaet interviews med 12 repræsentanter for
klubber mm, bl. a. mig.
Der kommer tanker og forslag om at oprette nogle ”udsigtsplatforme” … det
medfører et konkret forslag om at indrette en af platformene som en slags
”kanonplatform”, hvor f. eks. Auroras kanoner kunne salutere ved ”passende
lejligheder”.
Forslaget udvikles videre til at der oprettes en kanonstilling, om muligt en
kopi af et tidligere kanonbatteri fra Englandskrigen med 4 stk. kanonattrapper.
Visionen indbygges i det konkrete projekt til Strandpromenaden: et kanonbatteri bestykket med 4 stk 18-punds støbejernskanoner, placeret på strandbredden ud for Kallemosen og tæt ved det nuværende indsejlingsfyr. Placeringen er tæt på den oprindelige placering af kanonbatteriet i 1809.
Projektet udvikles konkret ved aftale om at Aabenraa Kommune bygger og
vedligeholder selve kanonbatteristillingen, så vidt baseret på originale tegninger. Aabenraa Byhistoriske Foreningen påtager sig at anskaffe kanonerne
og den efterfølgende drift, baseret på samme model som med ”Auroras Kanonlaug”.

2011 en gruppe historieinteresserede starter en studiekreds i Aabenraas historie på museet. Det første tema var Englandskrigene i Aabenraa. Emnerne
var kanonjollen Caroline, som blev bygget i 1807 på Eric Paulsens værft, i
øvrigt samtidig med handelsfregatten Aurora. Og vi drøftede de to kanonbatterier, der ved samme tid blev anlagt ved Sønderstrand og Lindsnakke. En af
deltagerne i studiekredsen var Erik Skifter Andersen
2012 optimismen omkring kommunens tilsagn fremmede lysten til at komme
videre. Men 4 stk. 18 punds kanoner? Det var umuligt at låne ved museer, og
hvor finde gamle brugte? Vores kontakter til Kanonbatteriet ved Nyborg vold
kunne fortælle: de havde tidligere fået støbt nye kanoner efter originale tegninger ved et støberi i Tjekkiet. Det blev begyndelsen til kontakt med støberiet, og da Erik Skifter Andersen tilbød at Skifter Andersens Fond ville sponsorere den første kanon var starten på kanonbatteriet sikret. Kanonen blev
bestilt, og vi fik tilladelse fra Nyborg til at anvende kanonmodellen, som stadig var på fabrikken.
Vi lånte også tegninger af de originale kanonraperter fra Nyborg. Den første
rapert blev bygget ved EUC i Aabenraa, træet sponsoreret af SydbankFonden.
2012 22. August: ”Kanon nr. 1” klar til prøveskydning på Søgård. Bliver senere kørt til Aabenraa Havn for at saluttere ved Kgl. Classic d. 1. og 2. september.
Kommunen har ikke kanonbatteriet klar, derfor bliver kanonen placeret
”midlertidigt” ved Aabenraa Museum..

Det videre forløb omkring kanonbatteriet: Kommunen arbejder videre med
placering på Sønderstrand. En langvarig proces. Men konklusionen bliver at
det vil være vanskeligt at kunne afgive salutter fra kanonerne, placeret tæt
på Flensborgvej.
2017 besluttes det at flytte batteristillingen ud til ”Trekanten” overfor Rådhuset.
2018 bliver batteristillingen bygget op. ”Kanon nr. 1” bliver flyttet fra det
”midlertidige ophold” ved Museet og anbragt på sin blivende plads, og afgiver sin første salut i forbindelse med Kgl. Classic fredag d. 31. august kl. 11.00
Optimismen stiger i forbindelse med det meget konkrete resultat: en privat
sponsor tilbyder at sponsorere ”kanon nr. 2”. En arbejdsgruppe under Byhistorisk Forening går i gang med at samle penge til at anskaffe de manglende
kanoner og uniformer til Kanonkompagniet.
2019 det ser ud til at lykkes: ”Kanon nr. 2” er ankommet og ligger ”på lager”.
”Kanon nr. 3 og 4” er bestilt som støbejerns-attrapper, arbejdet med at bygge de tilhørende raperter er i gang.

Og der er god grund til at forvente en indvielse af det færdig udrustede kanonbatteri ”i løbet af sommeren”!
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