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Til medlemmerne.

I året, der snart er brugt, har foreningen bestået i 35 år. I den anledning fortalte fhv. amtsborgmester
i Sønderjylland, Erik Jessen, på årsmødet i april om foreningens begyndelse. Samme aften fortalte
fysioterapeut Anne Helene Michelsen hvordan hun, assisteret af overlærer Franz Jøhnk, havde optaget lydbånd med ældre åbenråere. Dette illustrerede de ved at lade Helene Jensen fortælle om,
hvordan hun huskede strækningen fra Nørretorv til Storetorv og beboerne her fra sin barndom omkring århundredskiftet.
Ideen med tilbageblik har vi fulgt op med et lille skrift, som er årets boggave. I dette skrift fortælles
historien bag foreningens stiftelse på et møde den 28. september 1959 på Grand Hotel. Desuden er
der, så godt det har kunnet lade sig gøre, udarbejdet en oversigt over møder og årsudsendelser, ligesom foreningens skiftende formænd og repræsentantskabsmedlemmer er anført. Sluttelig fortælles
også om lydbåndudvalgets arbejde.
Vi takker bidragyderne P. Kr. Iversen, Karen Skipper Jensen og Anne Helene Michelsen for deres
velvillige medvirken til, at oprindelseshistorien nu er fastholdt for eftertiden af nogle af dem, som
kan huske tilbage til foreningens start.
Medlemmerne ønskes en god jul og et godt nytår.
Venlig hilsen
Esther Buchreitz
Hanne Christensen

PS.
Det vedlagte girokort til kontingentindbetaling for 1995 bedes først benyttet i januar måned.
PPS.
Restanter fra 1993 og 94 modtager først foreningens julegavebog, efter at de har betalt kontingent
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Illustration på omslaget:
Aabenraaprospekt, set fra Galgebakken.
B Lorenzen, Ca. 1850

Forord
Ved Aabenraa byhistoriske Forenings 35 års beståen har vi med denne lille
udgivelse forsøgt at få tegnet et billede af, hvordan foreningen blev til, og
hvordan den har virket gennem alle årene.
Endnu er der personer, der har været med fra den spæde begyndelse, og ved
deres hjælp er dette hæfte blevet til.
Vi bringer en tak til landsarkivar Peter Kr. Iversen, vicebibliotekar Karen
Skipper Jensen og fysioterapeut Anne Helene Michelsen for deres indlæg samt
til Institut for Sønderjysk Lokalhistorie for billedmateriale.
Bogen er foreningens gave til medlemmerne i 1994.
Esther Buchreitz
Formand

OPRETTELSEN
Af erindringens og privatarkivets gemmer
Ved Peter Kr. Iversen

Johs. Mejers kort over Aabenraa by, 1640.

Min interesse for oprettelsen af lokalhistoriske arkiver og samlinger går tilbage til
begyndelsen af 1950’erne. På Dansk historisk Fællesforenings årsmøder blev jeg gode
venner med pionererne i oprettelsen af Sammenslutningen af lokalhistoriske Arkiver.
Det var foreningens første og mangeårige formand, cand.pharm. Hans Brandt, leder af
det lokalhistoriske arkiv i Fåborg, hans afløser som formand, overbibliotekar Aage
Bonde, Viborg, der var opvokset i Aabenraa, og senere socialinspektør i Haderslev
Olav Christensen. De og andre havde fået oprettet ganske betydelige samlinger af
private papirer, men fra begyndelsen også ganske betydelige billedsamlinger i deres
respektive byer. I Haderslev havde man dog også overtaget bestyrelsen af byarkivet,
idet man i landsdelens hovedstad naturligvis ikke kunne forestille sig muligheden af at
aflevere dette til Landsarkivet i Aabenraa, hvor de andre nordslesvigske købstads- og
flækkearkiver havde fundet deres blivende plads.
De lokalhistoriske arkiver og samlinger omfattede foruden billeder, private breve
og dokumenter også erindringsstof enten i skriftlig form eller indtalt på bånd. Dette
sidste var Historisk Samfund for Sønderjylland meget interesseret i, men indsamling
på bånd var dog endnu ikke påbegyndt på dette tidspunkt, og ej heller havde interessen
for bevarelsen af gamle bygninger givet sig synderligt organisatorisk udtryk. Men
løsningen af disse opgaver trængte sig mere og mere på.
Jeg havde set, hvorledes man havde grebet bevaringstanken an i Skåne og noget
lignende måtte kunne gøres i sønderjyske købstæder, bl.a. Aabenraa. Bevaringstankerne her måtte kunne kombineres med det arbejde, kommunaldirektør J. Christensen havde påbegyndt med indsamling af
gamle fotografiske billeder, som blev fortsat og udbygget af
arkitekt Karl A. Flade, senere stadsbygningsinspektør. J. Christensen satte mig i forbindelse med Flade, som jeg på dette
tidspunkt ikke havde det store kendskab til, men vi fandt snart
sammen i et nært samarbejde m.h.t. oprettelsen af en byhistorisk forening, som kunne tage sig af de ovenfor skitserede
opgaver.
Kommunaldirektør Jørgen Christensen.
Foto: Institut for sønderjysk Lokalhistorie.

I forvejen var tanken om en byhistorisk forening dog blevet offentligt ventileret,
idet jeg som formand for Historisk Samfund for Sønderjylland havde indkaldt til et
møde på Folkehjem den 22. februar 1958. Her blev der af Olav Christensen redegjort
for, hvorledes man arbejdede i Haderslev. I fortsættelse heraf

Arkitekt Karl A. Flade.
Flade´s store samling af billeder dannede
grundstammen, da Aabenraa byhistoriske
Forening i 1963 overlod sin billedsamling på
ca. 10.000 billeder til det nyoprettede
“Historiske Samlinger for Sønderjylland".
Foto: Institut for sønderjysk Lokalhistorie.

spurgte jeg, om det ikke ville være muligt i Aabenraa at kombinere en byhistorisk
forening med en museumsforening, idet jeg henviste til de dårlige museumsforhold.
Der kunne givetvis herved formidles en bedre kontakt til den brede befolkning ligesom i Haderslev, hvor man havde en kombineret museums- og arkivforening.
Der udspandt sig en længere diskussion, hvori bl.a. overdyrlæge Otto Tofft og
boghandler Peter N. Andresen deltog, og drøftelsen mundede ud i nedsættelsen af et
arbejdsudvalg, hvor der var repræsentanter fra det kommunale museumsudvalg og for
biblioteket. Dette forberedende udvalg kom i øvrigt til at bestå af kommunaldirektør J.
Christensen, arkitekt Karl A. Flade, lærer K. Gade, overassistent Holger Jacobsen,
viceskoleinspektør Henrik Rasmussen samt som repræsentant for det tyske mindretal
bladudlejer Rich. Stegelmann. Jeg synes imidlertid ikke at være nævnt i mine optegnelser som medlem af udvalget, men som initiativtager blev det i hvert fald mig, der
kom til at udføre det væsentlige forberedende arbejde ved oprettelsen af foreningen.
Der blev derefter i løbet af vinteren og foråret 1959 afholdt nogle møder, især mellem Karl A. Flade og mig. Jeg fik overladt vedtægter for en byhistorisk forening i
Haderslev og Fåborg og kunne med dem som forlæg udarbejde udkast til vedtægter
for den planlagte Aabenraa-forening. Flade og jeg havde nogle drøftelser med kommunaldirektøren og borgmester Erik Jessen, som stillede sig meget positiv og behjælpelig ved foreningens oprettelse. Det blev ham, der som
borgmester underskrev den af mig konciperede indbydelse til
et forberedende møde for særligt indbudte og formentlig også
særligt interesserede den 24. august1959, som blev afholdt i
byrådssalen. Og det var ligeledes ham, der underskrev indbydelserne til det offentlige møde den 28. september samme år
på Grand Hotel, hvor foreningen skulle oprettes. Imidlertid
havde ud-

Borgmester Erik Jessen.
Foto: Institut for sønderjysk Lokalhistorie.

valget, der arbejdede med vedtægterne, opgivet kombinationen af en egentlig byhistorisk forening og en museumsforening, og hertil var der taget skyldigt hensyn af mig
ved udarbejdelsen af forslaget til vedtægterne. Disse var klar til forelæggelse på det
stiftende møde, efter at kommunaldirektør J. Christensen havde haft dem til kritisk
gennemsyn, hvilket var nødvendigt, da de skulle godkendes af byrådet, der skulle udpege tre medlemmer til foreningens bestyrelse. Byrådet godkendte herefter på et møde
den 25. september 1959 vedtægterne og ved samme lejlighed, altså før foreningens
stiftelse, blev byrådets tre repræsentanter udpeget. Disse var: Farver Jacob Jacobsen,
rektor Georg Buchreitz og redaktør Jes Schmidt. Ifølge vedtægterne skulle endvidere
den til enhver tid værende landsarkivar og overbibliotekar være medlemmer af bestyrelsen, og det samme var tilfældet med en eventuel kommende museumsinspektør.
På det stiftende møde på Grand Hotel den 28. september bød borgmester Erik Jessen
velkommen og ledede i øvrigt dette. Foreningens oprettelse og de foreslåede vedtægter
blev med en enkelt ændring vedtaget, efter at jeg havde forelagt dem og foreningens
program, og socialinspektør Olav Christensen havde redegjort for arbejdet i det byhistoriske arkiv i Haderslev. Efter henvendelse fra Erik Jessen havde rektor Buchreitz allerede i forvejen givet tilsagn
om at være formand, arkitekt Flade var selvskreven som
sekretær, medens det var tanken, at kasserervirksomheden
og regnskabet i øvrigt blev overtaget af kommunens bogholderi.
Rektor Georg Buchreitz.
Formand for Aabenraa byhistoriske
Forening 1959-1975.
Foto: Institut for sønderjysk Lokalhistorie.

Til bestyrelsen valgtes følgende: Kommunaldirektør J.
Christensen, museumskustode H. Behrens, arkitekt Karl A. Flade, redaktør dr. Harboe
Kardel, redaktør Heinrich Hänel, lærer Karsten Gade, overassistent Holger Jacobsen
og fysioterapeut Anne Helene Michelsen, Lille Kolstrupgård. Derudover var der de tre
byrådsvalgte medlemmer samt landsarkivar Frode Gribsvad og overbibliotekar Gustav
Auring som selvskrevne ifølge vedtægterne. Jeg var naturligvis også foreslået, men
jeg bad mig fritaget, idet jeg havde en formodning om, at jeg fra 1. februar 1960 kunne
forventes udnævnt til landsarkivar og således kunne overtage Frode Gribsvads plads. I
øvrigt var jeg af principielle grunde ikke meget interesseret i at blive indvalgt i lokale
historiske bestyrelser, idet jeg havde nok at se til som formand for Historisk Samfund
for Sønderjylland og som medlem af Dansk Historisk Fællesforenings bestyrelse.
På det stiftende møde fastsattes medlemskontingentet til 5 kr. for enkelt- medlemmer, for gymnasieelever og folkepensionister dog til 2 kr., medens institutioner og
virksomheder måtte give 25 kr. årligt. Det var - i hvert fald set med

nutidens øjne - favorable kontingenter. Under de indledende drøftelser havde
der endda været tale om 3 kr. for enkeltmedlemmer og 20 kr. for institutioner
og firmaer.
Samtlige deltagere i mødet - i alt 72 - indmeldte sig straks, og dermed var
der skabt en god start for foreningen.
Der havde i forvejen fundet en drøftelse sted mellem Landsudvalget for Indsamling af gamle Fotografier og byen om arrangement af en udstilling af lokale
billeder, og arbejdet hermed var inden foreningens oprettelse overladt til kommunaldirektøren og Karl A. Flade. Dette arbejde blev nu overladt til den nye
forening, men tanken, om at udstillingen kunne arrangeres i forbindelse med
stiftelsesmødet, måtte af tidsmæssige grunde opgives. I stedet påtog den flittige
Karl A. Flade sig at vise et mindre udvalg af de billeder, som
kommunaldirektør J. Christensen og han havde indsamlet og anbragt på rådhuset. Den store udstilling sammen med Landsudvalget for Indsamling af gamle
Fotografier blev derfor den første store opgave, som Byhistorisk Forening
medvirkede i. Den afholdtes i februar 1960 på museet, og den nåede et besøgstal på op imod 3.000.
Med glæde mindes jeg den enestående velvilje fra borgmester, byråd og
kommunaldirektør, vi mødte ved oprettelsen af Aabenraa byhistoriske Forening. Også aviserne viste stor interesse for oprettelsen. Men især er det mig
dog magtpåliggende at mindes Karl A. Flade med tak for et enestående godt
samarbejde under hele det forberedende arbejde, hvori han havde en så væsentlig andel.

Begyndelsen af Peter Kr. Iversen koncept til udkastet for foreningens første love.

Aabenraa by set fra luften under første verdenskrig. I forgrunden ses Sønderport med Schwennesens
Stiftelse. Herfra mod nord løber Søndergade og Storegade. Til højre i baggrunden Amts huset.
Foto: Institut for sønderjysk Lokalhistorie.

Aabenraa byhistoriske Forening gennem 35 år
Ved Karen Skipper Jensen

Geodætisk Instituts kort over Aabenraa 1964. Copyright.

Den 28. september 1959 afholdtes stiftende generalforsamling i Aabenraa byhistoriske Forening. Der er andetsteds gjort rede for arbejdet med foreningens oprettelse.
Den nye forenings styrelse kom til at bestå af 3 repræsentanter for byrådet, lederne
af Landsarkivet og Landsbiblioteket og senere også af Museet samt et antal valgte
medlemmer.
Fra foreningens første år var der bestemte opgaver, der trængte sig på. Først og
fremmest ønskede man, at de arkivmæssige funktioner, der hidtil havde været varetaget af interesserede i den kommunale administration, specielt af kommunaldirektør
Jørgen Christensen og arkitekt Karl A. Flade, blev samlet og ordnet. Man havde ingen
garanti for, at der til enhver tid ville være personer blandt det administrative personale,
der havde interesse for disse ting, og på længere sigt ønskede man også en fagmæssig
behandling af arkivalierne. Der lå desuden allerede en stor samling billeder, som man
gerne så suppleret og behandlet i et billed- arkiv. Og nyere teknik havde gjort det muligt at sigte på et stemmearkiv, hvor man især ville lægge vægt på lydbånd at gengive
eksempler på Aabenraadialekten, som den endnu taltes - især af ældre mennesker. Og
endelig var der - ikke alene i Danmark, men også i andre lande, fx. i England - en stigende interesse for at bevare og vedligeholde de gamle bygninger, der endnu var i en
rimelig stand.
De mennesker, der kom til at præge arbejdet, var som nævnt dels fra byrådet, dels
fra institutionerne og endelig var der de valgte styrelsesmedlemmer. Det var aldrig
vanskeligt at finde personer, der var interesserede i arbejdet. Fra gammel tid og vel
også på grund af landsarkivet har der altid været såvel faghistorikere som historisk
interesserede personer at vælge iblandt.
Den første formand og den, der indtil nu har siddet længst, var ikke, som man måske ellers kunne have ventet, selv indfødt Aabenraaer. Men bortset fra det "indfødte"
var han både meget vidende om og levende interesseret i byens nutid og fortid, og fra
hans hånd foreligger mange skrifter, som foreningens medlemmer fra tid til anden har
glædet sig over, bl.a. som "julegaver". Det var Georg Buchreitz, der blev formand i
1959. De første år var Georg Buchreitz dels en af de 3 repræsentanter for byrådet, dels
formand. Da han i 1967 gik ud af byrådet, blev han valgt ind i styrelsen, og kunne
således fortsætte som formand indtil 1975, hvor han blev afløst af Sv. Aa. Lyck. Herefter forsatte han som almindeligt bestyrelsesmedlem til sin død i 1985.
Det var lykkeligt for foreningen at have en så dynamisk formand, ikke mindst
i de første år da så meget skulle bygges op.
Efter Georg Buchreitz blev Svend Aage Lyck formand 1975-1985. Herefter
fulgte Halfdan Jacobsen 1985-1989, Tage Grodum 1989-1993 og Esther Buchreitz
1993-

det tidspunkt havde faet et betragteligt omfang. I 1985 ønskede Karl A. Flade også at
fratræde som sekretær for dette, og hans afløser blev Erik Dahlgren Hansen, mens han
selv fortsatte som medlem af repræsentantskabet.

Svend Aage Lyck.
Formand 1975-85.

Tage Grodum.
Formand 1989-1993.

Halfdan Jacobsen.
Formand 1985-89.

Esther Buchreitz
Formand 1993-

Foreningens første sekretær, der på den ene side trak et tungt læs, men på
den anden både gennem arkivarbejdet og gennem bygningsbevaringsarbejdet
kom til at beskæftige sig med noget, der stod hans hjerte meget nær, var arkitekt, senere bygningsinspektør Karl A. Flade. Han var Aabenraa-dreng og nærede en stor kærlighed til sin gamle by, samtidig med at han græmmede sig,
hvis der ved restaureringer blev begået overgreb på de gamle bygninger. Gennem sin virksomhed i administrationen sørgede han for, at man begyndte at
affotografere bygninger, der stod over for nedrivning, restaurering eller ombygning, så at man kunne se, hvordan de oprindelig havde set ud.
I den første tid varetog han alle sekretæropgaver, men med arbejdets vækst
blev det ham for meget, og han bad om afløsning. Først i 1975 blev der dog
truffet en ny ordning, således at Karen Skipper blev sekretær for det egentlige
foreningsarbejde, mens Karl A. Flade kunne koncentrere sig om bevaringsarbejdet, der på

Vestergade set fra Storetorv ca. 1950. Foto: Institut for sønderjysk Lokalhistorie

Efterfølgende sekretær for foreningsarbejdet blev Esther Buchreitz og er nu Hanne
Christensen.
Revisorer har været: Aage Brandi, H. Lildholdt, Søren Møller Christensen, Otto
Sørensen og de to nuværende: Rasmus Callesen og Jørgen Cleemann.
Efter de første vedtægter i 1959 er vedtægterne blevet ændret nogle gange. Karakteristisk er det, at selv om der er tale om en helt selvstændig forening, har man hele
tiden haft en tæt kontakt til byen og administrationen. Den første kasserer var styrelsesmedlem Heinr. Hänel, der gik af i 1967. Derefter overtog kommunens bogholderi
regnskabet, og sekretærarbejdet var også gennem mange år varetaget af kommunalt
ansatte. De 3 byrådsmedlemmer, der lige fra begyndelsen har repræsenteret bystyret,
er i 1990 skåret ned til en, samtidig med at kommunalbestyrelsen nu vælger 2 uden for
sin kreds som sine øvrige repræsentanter.
Foreningens bestyrelse var fra begyndelsen stor, og i løbet af nogle år blev det
snarere et repræsentantskab. Konsekvensen drog man med de vedtægter, der blev
vedtaget i 1976. I tidens løb har der været nedsat forskellige underudvalg, nogle for
en kortere tid, andre blivende. Her skal nævnes arkivudvalget og båndudvalget, der var

de ældste, bevaringsudvalget, der kom til i 1965, og gadenavneudvalget, der nedsattes i 1966

med de samme medlemmer, som sad i bevaringsudvalget, og som var rådgivende, når
der skulle navngives nye gader og veje. De beretninger, der blev aflagt på årsmøderne,
var udover formandsberetningen en beretning om bevaringsarbejdet, en fra arkivudvalget og en fra båndudvalget. Herudover lejlighedsvis beretninger fra andre udvalg.
Udover det naturlige og vedtægtsmæssige samarbejde med museet, landsarkivet og
biblioteket er der et udstrakt samarbejde med andre foreninger. Der bliver lejlighedsvis arrangeret fællesmøder med Historisk Samfunds Aabenraa amts afdeling, med
Aabenraa Museums Venner og med Folkeuniversitetsforeningen, ligesom der er søgt
kontakt med lokalforeningerne i de to sogne, der ved kommunesammenlægningen
blev indlemmet i Aabenraa kommune.
Kontingentet blev i 1959 fastsat til 5 kr. årligt, dog 2 kr. for gymnasieelever og
pensionister og 25 kr. for institutioner. Disse beløb, der i dag synes særdeles beskedne,
var ikke ude af proportion med det nugældende kontingent på 60 kr. årligt, prisudviklingen taget i betragtning. Aabenraa by ydede i begyndelsen et tilskud på 500 kr. årligt. Dette beløb blev dog få år efter fordoblet. Herudover er der fra tid til anden bevilget tilskud til bestemte formål, en udstilling, en bogudgivelse m.v. Også fra mange
andre sider er der ydet tilskud til foreningen, fx. pengeinstitutter, forretninger m.fl. Der
skal ikke her redegøres nærmere for regnskabet, men nævnes, at foruden til udstillinger, udgivelser og foredrag er der også udgifter til meget andet, fx. arkivarbejdet og
båndsamlingen. Efter at foreningen er blevet husejer følger ganske vist nogle lejeindtægter, men også udgifter til reparation og vedligeholdelse.
Udover de ovennævnte indtægtskilder har man for nogle år siden udgivet nogle
lykønskningskort. En serie med seks motiver fra Aabenraa, Løjt og Ensted, tegnet af
E. Martinussen. Siden 1977 har man sammen med turistforeningen udgivet et julemærke med motiv fra Aabenraa. Indtægterne fra dette mærke deles, og foreningens
andel går til bevaringsfonden.
Under omtalen af bevaringsfonden er der nævnt de specielle økonomiske forhold,
der knytter sig til denne virksomhed.

ARKIVET OG BILLEDSAMLINGEN
Allerede ved foreningens start i 1959 drøftedes muligheden for at placere arkivet i
det kommende nye bibliotek. I 1962 vedtog man en ændring af vedtægterne, der fastslog, at arkivet ejedes af kommunen, mens driften blev overladt til foreningen. I 1963
blev samlingen officielt overdraget til foreningen. Der var da allerede 10.000 billeder i
samlingen. Man kunne forudse et meget stort arbejde med at bearbejde billederne og
nedsatte i 1967 et underudvalg, der skulle tage sig af dette arbejde. Det bestod af

Karl A. Flade, Karen Johansen fra biblioteket og Margrethe Callesen fra museet. Der var stadig divergerende meninger med hensyn til den endelige placering
af materialet. I en periode var billederne på museet, og planlægningen af det
nye bibliotek og nybygningen ved landsarkivet skete

nogenlunde samtidig i slutningen af 60erne. I landsarkivet blev der indrettet
lokaler til Historiske Samlinger for Sønderjylland, og landsarkivar Peter Kr.
Iversen meddelte, at man her var i stand til at placere byens arkiv. I 1972 besluttede kulturudvalget, at den endelige placering skulle være på Landsarkivet,
dog sådan, at man stadig kunne se, hvilke billeder der tilhørte den oprindelige
samling. Dette havde den uomtvistelige fordel, at tingene kunne blive behandlet af sagkyndigt personale. Den nye bygning blev indviet i 1974. Der blev i
1976 nedsat et særligt arkivudvalg, hvoriblandt også repræsentanter fra de nytilkomne kommuner, Løjt og Ensted, men det var nok i det væsentlige de til
Historiske Samlinger knyttede personer, der ud fra personalkendskab og erfaringer fik samlingen registreret. Det var hovedsagelig frivillig arbejdskraft. Der
er nævnt Vibeke Gribsvad, Birthe Wive, Xenia Schaumburg og Inge Skifter
Andersen, der alle har lagt en stor energi i dette arbejde. I 1979 meddeles det,
at registreringen er afsluttet. Dette har øjensynlig været en milepæl, men naturligvis kommer der stadig nye billeder til, så dette arbejde føres videre. I 1986
meddeles det, at arkivet indgår som en del af Historiske Samlinger, der i 1985
fik navnet Institut for sønderjysk Lokalhistorie, og der ansattes en fast leder,
Henrik Fangel.

Henrik Fangel.
Takket være en bevilling fra Sønderjyllands amt
blev det i 1985 muligt at ansætte cand, mag.
Henrik Fangel som leder af Historiske Samlinger
for Sønderjylland, som ved samme lejlighed
skiftede navn til Institut for sønderjysk Lokalhistorie. Henrik Fangel fungerede indtil sin død i
januar 1994 som instituttets aktive leder. Her er
han fotografi ret i ‘Det gamle Atelie” ved en
udstilling om fotografer i Aabenraa på Aabenraa
Museum i 1989.
Udstillingen blev til i et samarbejde mellem instituttet
og Aabenraa Museum.
Foto: Institut for sønderjysk Lokal historie

Som nævnt indgår der stadig billeder i samlingen, dels enkelte billeder som
gaver fra privatpersoner, dels ved overtagelser fra dødsboer. En af de første
større samlinger, man modtog, var en stor samling glaspladenegativer fra Emil
Ruge, der tidligere havde virket som journalist i byen. Fra fotograferne Clausen, von Münchow og Lawaetz er modtaget samlinger, og dygtige private fotografer har også medvirket til samlingernes forøgelse. Således har man modtaget billeder fra Sven Geerthsen, Oscar Dodt og en smuk samling dias fra Anne
Marie Bade.

Haderslevvej, Løgumklostervej og Bjerggade set fra luften mod nordvest. I forgrunden jernbaneterrænet.
Bagved Landinspektørkontoret og Amtssygehuset. Til højre i billedet den gamle politistation på hjørnet af
Haderslevvej og Løgumklostervej. Foto: Institut for sønderjysk Lokalhistorie.

UDSTILLINGER
Ved det første bestyrelsesmøde i 1959 taltes der om at arrangere en fotoudstilling
med henblik på billedarkivet. Denne fandt sted den 13.-16. januar 1960 på museet.
Formålet var flersidigt - dels at præsentere de allerede afleverede fotos for publikum
og derigennem skabe interesse for den nystiftede forening, dels at få sat navn på de
afbildede personer, man ikke allerede kendte, og dels - sidst, men ikke mindst - at
opfordre publikum til at aflevere gamle billeder, de måtte være i besiddelse af, og som
ikke mere havde familiens interesse.

Udstillingen var ordnet efter emne. Der var 1.200 udstillede billeder, og der indfandt sig så mange besøgende (ca. 2.000), at udstillingen blev forlænget med et par
dage. Ved de dansk-tyske dage samme år var der igen en fotoudstilling.
I forbindelse med en hjemstavnsuge i 1961 blev der den 12.-26. februar på museet
afholdt en udstilling af arkivalier arrangeret af Aabenraa byhistoriske Forening og
Landsarkivet for de sønderjyske Landsdele: Glimt af Aabenraas historie fortalt i dokumenter. Også denne udstilling fik megen interesse, og i de lokale anmeldelser omtales nogle punkter, der godt kan have aktualitet. Det meddeltes, at man i 1740 havde en
kvindelig skarpretter i Aabenraa - det må vel kaldes ligeberettigelse! Og i et andet meget ældre - dokument kunne læses, at hertug Valdemar truer modvillige skattebetalere med døden. Dengang havde man virkelig effektive midler til rådighed.
Den 6. april 1962 var Aabenraa-maleren Jes Jacobsens 100-årsdag, og der blev
udstillet 62 portrætter og 119 tegninger. Jes Jacobsen var søn af skibsbygmester Niels
Jacobsen og altså bror til bl.a. nellikegartner Christian Jacobsen. Han gik på akademiet
og blev betragtet som en af de meget lovende unge malere. Han var samtidig med og
ven med J. F. Willumsen og kom også til at deltage i udstillinger. Han døde 24 år
gammel af hjernebetændelse, men nåede trods sin unge alder at blive en fin portrætmaler. Han er begravet på familiegravstedet i Aabenraa.
De mange billeder fandtes for en stor del spredt hos den talrige familie, der udviste
stor interesse for udstillingen. Ved åbningen talte bl.a. gartner Niels Jacobsen, der var
nevø af Jes Jacobsen.
Fra 23. februar til 3. marts 1963 vistes med bistand af Aabenraa Antikvitetshandel
og Anne Helene Michelsen på museet: Kunsthåndværkbetonede genstande fra borgerhjem og på Lille Kolstrupgård: Arbejds- og brugsredskaber fra bondegården.
I dagene 14.-30. marts 1964 var der udstilling på museet: Aabenraa i litteraturen.
Den var tilrettelagt af overbibliotekarerne fra det danske og det tyske bibliotek, Gustav
Auring og Peter Callesen, Karl A. Flade, Dr. Harboe Kardel, boghandler H. Beck og
dekoratør Hougs Pedersen. Det blev en omfattende, godt tilrettelagt og meget velbesøgt udstilling - knap 2.000 gæster.
Efter Bulhusets indvielse i december 1978 ønskede man at præsentere huset for
publikum. Der blev derfor arrangeret en legetøjsudstilling, hvortil et stort antal mennesker bidrog med gammelt legetøj, tinsoldater, en fæstning, dukketeater, lysbilledapparat fra begyndelsen af århundredet og meget mere. Tidspunktet lige ind under jul var
måske ikke det bedste, men der kom dog mange besøgende, og ikke mindst børnene
var interesseret i det gamle legetøj fra tidligere generationers tid.
I forbindelse med dansk-tyske dage 1979 var der igen udstilling af Aabenraalitteratur i de to biblioteker.
Først på året 1985 udstillede Inger Tryde Haarløv Tønderbilleder på biblioteket,
inden billederne overgik til arkivering.
Ved Mikkelsmærken på museet i september 1990 arrangerede Henrik Fangel en
stand for Byhistorisk Forening.

UDGIVELSER
I 1959 sendte foreningen sine medlemmer en “julegave”, bestående af nogle af
de nødpengesedler kommunen havde overtaget, da deres tid som lovligt betalingsmiddel var udløbet. Denne skik med udsendelse af en “julegave” fortsattes
gennem årene. Det var altid bøger eller billeder med tilknytning til Aabenraa,
nogle direkte udgivet af foreningen, andre havde man givet tilskud til, købt
eller fået foræret. Følgende værker er udsendt fra Aabenraa byhistoriske Forening til medlemmerne:
1960 Georg Buchreitz: Ti breve fra jomfru Fanny. Trykt 1959.
1960 udsendtes et tryk fra Pontoppidans Danske Atlas: Aabenraa fra den syndre side 1768.
1961 Georg Buchreitz: Aabenraa. Vort hjertes hjem. Breve om byen. Trykt 1951.
1962 Apenrade, optagen af H. Michelsen 1769. (Reproduktion af kort fra Pontoppidans Dan
ske Atlas).
1963 Hans H. Worsøe: De danske børneinstitutioner i Aabenraa 1938-1963.
1964 Johs. Meiers kort 1630.
1965 Aabenraa Bys Skraa. Særtryk af Aabenraa Statsskoles Årsskrift. Den udsendtes som en
slags erstatning, fordi der dette år ikke blev arrangeret en udstilling.
1965 Parti fra Aabenraa Havn, tegnet af H. Jensen. Fra Illustreret Tidende 1862.
1966 udsendtes en lille trykt beretning om udgravningen af Nydambåden (Chr. Hansen).
I løbet af de første år udsendtes også 3 billeder: Sct. Nicolaj Kirke i 3 års krigen, Udsigt
fra Ahrensbjerg 1850 og Jes Jacobsen: Skibbroen.
1966 K. A. Flade: Aabenraa bevarer sit særpræg. Særtryk af Aabenraa Statskoles Samfunds
Årsskrift. (Herefter kun betegnet som “Særtryk”).
1967 Holger Jacobsen: Hjuldamperen “König Christian VIII”. Særtryk
1968 S. L. Lange: Apenrade Oct. 1821. Tryk. Skænket af Sparekassen i anledning af 150 års
jubilæet.
1968 Anne Helene Michelsen: Gamle opskrifter og fortællinger fra madam Kopperholdts
køkken. Særtryk.
1969 Harald Bo Bojesen: En ung mands første indtryk afAabenraa. Særtryk.
1969 Harboe Kardel: Geschichte der Präparanden-Anstalt in Apenrade 1874- 1920. Aaben
raa, 1969.
1969 Tolv kunsttryk med Aabenraa motiver, tegnet af Jørgen Stave. Udgivet af Aabenraa
byhistoriske Forening i anledning af 10 års jubilæet.
1970 Otto Madsen: Brundlund Slot. En bygningshistorisk undersøgelse. Udgivet af Aabenraa
byhistoriske Forening. Med støtte fra Aabenraa by og de tidligere Aabenraa og Sønder
borg amter.
1971 Hanne Poulsen: Jes Jessen. Maleren fra Aabenraa. Udgivet af Historisk Samfund for
Sønderjylland, 1971.
1971 Viggo Petersen: Ringridningen i Aabenraa gennem tiderne. Udgivet i anledning af 75året for stiftelsen af Amtsringriderforeningen Aabenraa.
1973 Jørgen Stave: Sct. Nikolaj kirke i Aabenraa. En vejledning for besøgende. Udgivet af
Aabenraa Menighedsråd.
1973 Anne Helene Michelsen: Gamle høstskikke og overtro. Særtryk.

1974 Morten Kamphøvener: Det nationale portrætgalleri på Folkehjem. Sær tryk af Sprogforeningens almanak.
1974 Morten Kamphøvener: Borgerskaber i Aabenraa 1686-1867. Udgivet af Aabenraa byhi
storiske Forening, Landsarkivet for de Sønderjydske Landsdele og Historisk Samfund
for Sønderjylland.
1975 Holger Jacobsen: Selskabshuset “Frederikslyst’. Udsnit.
1975 Aabenraa Nyhavn 1925-1975. Ved J. Ramhøj og S.E. Gundestrup.
1976 E. Martinussen: Aabenraa motiver til at vække erindringer. 12 tegninger i mappe. Udgi
vet af Aabenraa byhistoriske Forening.
1977 Urban Schrøder: “Lig’ øver for e Pump”. Særtryk.
1978 Een for alle - alle for een. Aabenraa frivillige Brandværn 1878-1978.
1979 E H. Lassen: Aabenraa Havns historie gennem 700 år. Udgivet af firmaet P. E Clee
mann i anledning af dets 100 års jubilæum.
1979 Elmine Schütt: Aabenraaminder. Særtryk af Sønderjysk månedsskrift.
1980 Birgitte Kragh Rasmussen: Aabenraa Rådhus 1830-1980. Gave fraAabenraa kommune.
1980 Anne Helene Michelsen: Jacob Michelsens gård i Kolstrup.
1981 Georg Buchreitz: Hjelmhaverne i Aabenraa. Træk af kolonihavebevægelsens grundlæg
gelse og historie. Udgivet af Historisk Samfund for Sønderjylland
1982 K. A. Flade: En plads midt i Aabenraa. Udgivet af Aabenraa Bogtrykkeri.
1983 E H. Lassen: Aabenraa sømandskasse af 1839.
1984 E. Martinussen: Vor gamle by ved fjorden. 10 udvalgte Aabenraa motiver i kunsttryk.
Udgivet af Aabenraa byhistoriske Forening.
1984 Lars N. Henningsen: Aabenraa Skyttelaug 1734-1984. Et bidrag til Aabenraa bys natio
nale historie.
1985 Aabenraa kirkegård - gravsten og mindesmærker. Af Anne Helene Michelsen og Henrik
Fangel. Med fotos af Franz J. Jøhnk.
1986 Marguerite Hahnemann: Folkeligt Samfund i Aabenraa gennem 75 år.
1911-1986.
1987 Claus Møller: Aabenraa bykrønike 1620. Med tilføjelse 1635-41, udgivet ved H. V.
Gregersen. Aabenraa byhistoriske Forening, 1987.
1988 Svend Aage Faaborg: Nymølle ved Aabenraa. Aabenraa Bogtrykkeri, 1988.
1989 Svend Aage Faaborg: Havnen i Aabenraa, En impression i billeder. Udgivet af Mohr
dieck ApS
1990 Svend Aage Faaborg: Vestergade i Aabenraa. Udgivet af Michael Jebsen Fonden 1988.
Donation fra Michael Jebsen Fonden.
1991 Svend Aage Faaborg: Minder om “æ Fly’e Halle”, efterfølgende Aabenraa Eksportstal
de A/S. Udgivet af Mohrdieck ApS.
1991 Aabenraa og Omegns Husmoderforening 1941-1991.
1992 H. V. Gregersen: Aabenraa ældre historie. Særtryk.
1992 Johannes Brix: Aabenraa sygehus 1892-1945 - et tilbageblik ved 100 års jubilæet. Særtryk fra Dansk medicinhistorisk Årbog 1992.
1993 Svend Aage Faaborg: Kolstrup Boligforening 1945-1993. Gave fra Kolstrup Boligforening.

FOREDRAG M.V.
Ved den årlige generalforsamling, årsmødet, sluttedes i reglen med et foredrag, en lysbilledserie eller andet, der kunne samle medlemmernes interesse.
Senere udvidede man foredragsvirksomheden med flere møder, ofte med lysbilleder og ofte i samarbejde med andre foreninger eller institutioner.
Den 18. april 1961 holdt man i Ungdomshjemmet et møde sammen med
Historisk Samfund, hvor Sigurd Schoubye fortalte om Sønderjysk guldsmedekunst.
Den 14. juni 1962 holdt man et fællesmøde med Historisk Samfunds Aabenraa Amts afdeling. Her fortalte Sigurd Schoubye om Guldsmedehåndværket i
Aabenraa. Det skete i forbindelse med en samtidig sølvtøjsudstilling. Der var
65 personer til stede.
I 1963 indbød man til en foredragsrække om Aabenraa bys historie i mands
minde. Foredragsholder var Holger Jacobsen, hvis vidunderlige mundtlige
form man ikke glemmer, hvis man har hørt ham fortælle. Titlen på hans foredrag var: Dagligliv i Aabenraa omkring 1864. Endvidere Morten Kamphøvener: Aabenraa-profiler fra fremmedherredømmets tid, Gottlieb Japsen: Aabenraa i perioden 1920-40 og Johan Hvidtfeldt: Aabenraa under besættelsen. De
sidste to aftener dækkede Karsten Gade og Karl A. Flade med stemmeoptagelser, illustreret med lysbilleder.
Det første af disse møder fandt sted på Ungdomsborgen, men på grund af
overvældende tilslutning måtte de efterfølgende flyttes til statsskolens aula.
Ved årsmødet samme år fortalte Anne Helene Michelsen om de første udvandrere til New Zealand efter 1864.
Ved årsmødet det følgende år, 1964, dannedes bevaringsudvalget. Efter
årsmødet talte apoteker Toft og Inger Tryde Haarløv om bygningsbevaring.
Ved årsmødet 1967 holdt Holger Jacobsen et lysbilledforedrag om Aabenraa
skibsfart, krydret med gamle historier, han havde fået overleveret i årenes løb.
Ved årsmødet i 1969 fortalte Holger Jacobsen om den Ehlerske lertøjssamling, som man havde regnet med at få til Aabenraa, men som i sidste ende kom
til Haderslev.
I 1970 fortalte arkitekt Draiby, Ringkøbing, om, hvad der kan gøres for at
bevare gamle værdifulde bymiljøer. Som illustration viste han en film fra England.
I 1971 fortalte arkitektstuderende Otto Madsen om Brundlund slot. Det var
de studier, der mundede ud i hans bog om slottet.

Skibbroen 4-12, som der så ud i 1948. Billedet hører til blandt de billeder, som kommunaldirektør J. Christensen og
senere K A. Flade systematisk indsamlede.
Foto: Institut for sønderjysk Lokalhistorie.

I 1972 fortalte museumsinspektør Viggo Petersen om bevaring af Aabenraahuse.
I 1974 fandt årsmødet sted på Landsarkivet, hvor man netop var rykket ind i den
nye bygning, der blev præsenteret.
Ved årsmødet i 1976 holdt arkitekt Hans Henrik Engqvist et lysbilledforedrag om
gamle huse i Aabenraa. Året forinden var bogen om bevaringsværdige huse udkommet.
I 1978 fortalte K. A. Flade om gamle og nye huse i Aabenraa.
I 1979 holdt museumsinspektør Birgitte Kragh Rasmussen foredrag: Begravelsesskikke i et samfund under ændring.
I 1980 fortalte Henrik Fangel og Anne Helene Michelsen om mennesker og mindestene. Foredraget var illustreret med lysbilleder ved Franz J. Jøhnk. Dette foredrag
udkom senere i omskrevet og udvidet form under titlen: Aabenraa kirkegård - gravsten
og mindesmærker.
I 1981 Karl A. Flade: Facader og reklamer i den indre by. Karl Flade agiterede for,
at man ikke spolerede husenes udseende ved en alt for pågående skiltning.
I november 1981 holdt Marius Braune lysbilledforedrag om Aabenraa Amts jernbaner.
I 1982 holdt Henrik Becker-Christensen et lysbilledforedrag om Hærvejen i Sønderjylland. Året før var hans bog om dette emne udkommet.

I 1983 lysbilledforedrag ved kaptajn Adolf W. Matthiesen om Aabenraa
havn.

I maj 1984 ved årsmødet: Museumsinspektør Steen Andersen om Aabenraa, Løjt
og Ensted i oldtiden.
I anledning af byjubilæet 1985 havde Egon Martinussen udarbejdet en serie tegninger: Gamle huse og gademiljøer. Firmaet Sækko bekostede fremstilling af lysbilleder af serien og i oktober viste Svend Aage Faaborg lysbillederne og fortalte om motiverne.
Ved årsmødet 1985: Hans Worsøe: Aabenraa by gennem 650 år.
I november 1985 fortalte stiftamtmand O. Perch Nielsen om Brundlund Slot og om
de opdagelser, der var gjort i forbindelse med den afsluttede restaurering. Til foredraget vistes lysbilleder.
1986: Anne Helene Michelsen: Om egnsmuseet Jacob Michelsens gård. Lysbilleder.
Februar 1987: Finn Terman Frederiksen: Franciska Clausen - en sønderjydsk verdenskunstner. Lysbilleder.
Maj 1987: Lars N. Henningsen: Dansk og tysk i Ensted sogn.
November 1987: H. V. Gregersen: Personer og begivenheder på baggrund af Claus
Møllers bykrønike - træk af Aabenraa bys historie ca. 1435-1635.
Ved årsmødet 1988 viste Henrik Fangel gamle stik og projekter i lysbilleder.
Ved efterårsmødet 1988 fortalte Sigurd Schoubye om guldsmede i Aabenraa og
deres arbejder.
Ved årsmødet 1989: Birgitte Kragh: Aabenraa museums malede skibsportrætter.
I 1989 begyndte man at arrangere foredragsrækker sammen med andre institutioner, nemlig Historisk Samfund og museet.
11. oktober på museet: Henrik Fangel: Fotografer i Aabenraa, set gennem deres
billeder af byen og dens borgere.
25. oktober: Pastor emer. Martin Nørgaard, Flensborg: Aabenraa set fra Flensborg.
14. januar 1990: Karl Andresen: Fra overtroens overdrev.
Ved årsmødet 1990: Lars N. Henningsen: Landskendte Aabenraahåndværkere fra
1700 årene. (Green-slægten, snedker Lorenz Nielsen, maleren Jes Jessen).
Juni 1990: Byvandring udgående fra Brundlund Slot.
Foredragsserie 1990:
9. oktober: Lars N. Henningsen: Husflid. Afsætning og omfang i 17-1800 årene.
31. oktober: Poul Andersen: Mændene bag foreningen. (Historisk Samfund).
14. november: Skovrider Erik B. Nielsen: Skovene omkring Aabenraa.
Årsmødet 1991: Henrik M. Jansen, Svendborg: Myter i Danmarkshistorien. De
danske livsløgne.
Foredragsserie 1991:
3. oktober: Tage Grodum: Embedslægevæsenet, dets opståen og opgaver.
12. oktober: Tage Grodum: Embedslægevæsenet i Aabenraa amt og Johannes Brix:
Praktiserende læger i Aabenraa indtil begyndelsen af dette århundrede.
4. november: Johannes Brix: Aabenraa Sygehus i 100 år.

Årsmøde 1992: Stine Wiell: Museet, der forsvandt - i krig og kærlighed gælder alle
kneb. (Om et museum på Flensborg latinskole, der blev nedlagt i forbindelse med
krigen 1864. Det drejede sig om fund fra Nydam - de førtes hemmeligt til Danmark,
men måtte senere afleveres til Prøjsen).
11. november: Inger Tryde Haarløv: Bygningsbevaring. Fra Tønder til Odense med afstikkere - også til Aabenraa. Hertil en film om bygningsbevaring.
Årsmøde 1993: Museumsinspektør Lennart Madsen, Haderslev: De sønderjydske
købstæder i middelalderen.
Foredragsrække 1993:
Birgitte Kragh: Kaptajnskoner i hjemmet og på skibet.
Erik Møller Nielsen: Aabenraas berømte clipperskibe.
Bent Vedsted Rønne: Egernsund og fjordegnens småskibsfart.
Årsmøde 1994. Erik Jessen fortalte om foreningens tilblivelse. Bagefter var der
igen lejlighed til at høre Helene Jensens barndomserindringer og se de tilhørende lysbilleder. Ved Anne Helene Michelsen og Franz J. Jøhnk.

FILM- OG BÅNDOPTAGELSER
Stemmearkivet, der blev planlagt straks i 1959, er der andetsteds gjort rede for, så det
efterfølgende bliver kun et supplement. Hans Chr. Høier optog film fra det daglige
arbejde på sognekontorerne og fra selve sognerådsmøderne i Løjt og Ensted, inden de
to byer blev indlemmet i Aabenraa.
6. maj 1975 viste Ole Brage 3 historiske film: “Afstemningen og genforeningen”,
“Ist hier ein geborener Schleswiger” og “Haderslev-Aabenraa”.
Båndarkivets mest berømte bånd, som Aabenraa’ere kan høre gang efter gang, blev
Helene Jensens barndomserindringer, som Anne Helene Michelsen fortæller om. Her
skal kun tilføjes, at efter den første afspilning med tilhørende lysbilleder ved årsmødet
i 1977 blev aftenen gentaget i januar 1978, denne gang sammen med bygmester Richard Böses: Livet omkring Sct. Nicolaj, Store Pottergade og Vægterpladsen. Det
foregik i billedsalen, der var overfyldt. I festugen samme år gentoges arrangementet,
og sidst er båndet med fru Helene Jensen blevet kørt ved årsmødet 1994.
Ved årsmødet 1982 billed/båndaften med Anne Helene Michelsen og Franz J.
Jøhnk: Min barndoms have. Ved årsmødet 1983 vistes filmen af Hans Chr. Høier og
Sv. Carlslund: Sådan set.

BEVARINGSARBEJDET
Som nævnt blev arbejdet med vedligeholdelse og restaurering af gamle huse en vigtig
del af foreningens arbejde.
I efteråret 1964 fremkom tanken om at nedsætte et underudvalg, der særlig skulle
beskæftige sig med bevaringsspørgsmål. Ved årsmødet blev det første udvalg dannet. I
1966 lod byen på opfordring fra Byhistorisk Forening tinglyse

bygningsvedtægtens 22 på 125 ejendomme, der ansås som karakterfulde efter
dispositionsplanen. Herved opnåede man at kunne kræve, at kommunalstyret
skulle godkende alle indgreb i de gamle bygningers ydre fremtræden. Denne
bestemmelse kunne naturligvis pålægge ejerne nogle ekstra økonomiske byrder, og det nedsatte bevaringsudvalg var behjælpeligt med at formidle støtte fra
fx. Det særlige Bygningssyn, Fonden til Fædrelandets Vel m.fl.
I 1967 fremkom tanken om at oprette en bevaringsfond, der kunne tiltræde
med økonomisk støtte ved istandsættelse og reparationsarbejder. Der blev nedsat et fondsudvalg, det første bestående af Georg Buchreitz, Curt Jertrum og K.
A. Flade. Ved Sparekassens 150 års jubilæum blev der skænket en gave på
10.000 kr., der lagde grunden til fondens midler. Fra kommunens side fordoblede man beløbet og vedtog at fordoble alle bidrag fra anden side op til 50.000
kr., dog med højst 10.000 kr. i hvert af de følgende finansår. Allerede året efter
behandlede udvalget mange bevaringssager. Gennem årene er fonden bygget
op med penge- midler fra mange sider, og stadig bidrager byen i forhold til de
indsamlede midler. Støtten gives normalt som rente- og afdragsfrie lån, der
forfalder ved salg eller ejerens død.
Efter opfordring fra Sammenslutningen for Bygnings- og Landskabskultur
dannedes i 1975 Det bevarende Saneringsselskab, der selvstændigt restaurerede
gamle ejendomme. Selskabets første styrelse bestod af amtmand, kammerherre
C. A. Vagn-Hansen, borgmester Camma Larsen-Ledet, Georg Buchreitz, Hans
Schmidt, Sv. Aa. Lyck og Karl A. Flade. Selskabet arbejdede i de første år tæt sammen med bevaringsfondudvalget, men blev i 1980 helt selvstændigt med egne vedtægter. I 1991 indstillede
det sin virksomhed.
I forbindelse med oprettelsen af Det bevarende
Saneringsselskab fik man den tanke at præmiere
særlig veludført bevaringsarbejde. Der uddeles
årligt 2 præmier, der består af reproduktioner med
Aabenraamotiver, hentet fra købmand Lütje Hansens hus. Præmierne blev første gang uddelt i
1975. Den første modtager var Aabenraa kommune, der altid havde været interesseret i bevaringsarbejdet og støttet det økonomisk.
“Bu1huset’ Wollesgyde nr. 10
set fra gårdspladsen.
Foto: Institut for sønderjysk Lokalhistorie.

Storegade set fra Storetorv mod nord gennem Rudolf Olsens linse omkring århundredskiftet.
Foto: Institut for sønderjysk Lokalhistorie.

Den anden modtager var dronning Ingrid, fra hvis fond der blev ydet et bidrag
til restaureringen af Bulhuset.
Man var fra byens og foreningens side interesseret i en registrering og opmåling af bevaringsværdige huse i Aabenraa og omgikkes med tanken om at
lade professor Kai Gottlob iværksætte en sådan. Man rådspurgte Nationalmuseet, der havde foretaget registreringer af flere gamle byer, og her gik man ind
for tanken og iværksatte en registrering, der resulterede i bogen “Historiske
huse i Aabenraa. Bevaringsplan”, der er udarbejdet af arkitekt Hans Henrik
Engqvist og museums- inspektør Viggo Petersen. Værket er udkommet i 1975
og bekostet af byen og Nationalmuseet i forening sammen med et tilskud fra
Fonden for dansk Bygnings- kultur. Foreningen har således ikke direkte bidraget til værket, men dog nok til dets iværksættelse.
Som reaktion på foreningens initiativer med hensyn til de gamle ejendommes udseende og vedligeholdelse kan det også nævnes, at foreningen er med i
et udvalg, der tager sig af lokalplaner for byens handelsgader - herunder skiltning o.l.

EJENDOMME
Foreningens arbejde var som tidligere nævnt mangesidigt. På et tidspunkt blev
man også husejer.

Det blinde Æsel på Vægterpladsen gennemgik i 1972 en omfattende restaurering. Det blev den første tid beboet af den tidligere museumsbestyrer og overassistent Holger Jacobsen. Efter hans død er Elisabeth Bo Bojesen flyttet ind.

Bulhuset blev restaureret i tiden 1975-78 og indviet i 1978. Det har voldt visse problemer at finde passende lejere til det. Handelsstandsforeningen havde lejet det et års
tid. Derefter var der tanker om at flytte turistbureauet derop, men man opgav igen. I
nogle år blev huset så udlejet til skiftende foreningsaktiviteter, men man var til stadighed interesseret i en fast lejer. Endelig i 1982 fik man en henvendelse fra Serapionsordenen - nu Orbis - om at leje huset. Ordenen ville så også overtage udlejningen de
aftener, hvor man ikke selv brugte det.
Slotsvandmøllen. I indeværende år 1994 er Slotsvandmøllen blevet overdraget Byhistorisk Forening. Det er hensigten at søge den restaureret. Indtil videre har man gjort
haven i stand ved frivillig arbejdskraft, og man søger nu midler til at istandsætte både
bygningen og selve mølleværket efter en restaureringsplan, bekostet af Skov- og Naturstyrelsen.
I flere tilfælde har foreningen været rådgivende eller initiativtager med hensyn til
fredninger, således ved fredningen af Postholdergården, Det blinde Æsel og Hjelmhaverne.

Efter 35 år er foreningen stadig levende. Medlemstallet, der i begyndelsen af 60- var
omkring 250, svinger nu lige under 500; altså en fordobling. I foreningen mødes danske og tyske borgere. Fra begyndelsen var der mange ældre mennesker, der indmeldte
sig, så der har været en naturlig afgang og de, der var unge ved stiftelsen, er nu rykket
op mod eller i pensionsalderen. Men der kommer stadig nyindmeldelser. Unge og
yngre, der flytter ind i gamle huse, er interesserede i historien omkring boligen, og
mange andre er interesserede i at læse og høre om “gamle dage”
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‘Det blinde Æsel ‘ Vægterpladsen 1A, som det så ud i marts 1971. Til højre i billedet ses overassistent og museumsbestyrer Holger Jacobsen.
Foto: Institut for sønderjysk Lokalhistorie.
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Beretning fra lydbåndudvalget
Ved Anne Helene Michelsen

Ved det første bestyrelsesmøde den 29. september 1959 i den nystiftede Byhistoriske
Forening lød en af vedtægterne: “Bevaring af Aabenraa-dialekten”, ved hjælp af lydbånd. Til det første udvalg blev farver Jacob Jacobsen og overlærer Karsten Gade
valgt. To år senere fribad Jacob Jacobsen sig for arbejdet i lydbåndudvalget, og undertegnede Anne Helene Michelsen blev valgt.
I de følgende 8 år blev der fundet flere gamle Aabenraaborgere, som endnu talte
dialekten. Jeg interviewede, og Karsten Gade passede optagerkassen. Dengang var det
en stor kasse med meget apparatur, som man skulle have kendskab til.
Det kunne være svært at få de gamle til at fortælle, ikke alle har let ved det. Desuden var de tit bange for at udtale sig. Så vi brugte en del tid til at berolige dem - blive
fortrolig med dem, og ved at love, at når de kom til at sige noget, de fortrød, kunne og
ville vi slette det.
Gennem mit arbejde som fysioterapeut i hjemmene og senere på alderdomshjemmet Grønnegården kom jeg i nær kontakt med mange gamle mennesker, der kun
talte Aabenraa-dialekten.
Hvert år ved generalforsamlingen blev der aflagt beretning om de lydbånd, der var
blevet indtalt i årets løb. Det var højst 3-4 stykker, det var jo fritidsarbejde.
Efter 8 år fribad Karsten Gade sig, og overlærer Franz Jøhnk blev valgt. I 1981
efter 20 år sluttede vi med dialektoptagelse. Dels var det svært at finde emner, dels
havde vi nu 40 lydbånd, hvor 58 mennesker havde fortalt om gamle håndværk - barndomserindringer - gamle højtidsskikke - tro og viden om jomfru Fanny - sømandslivet
som skibsdreng rundt om Kap Horn og som kaptajn på en olietanker over Atlanten
På et lydbånd fra 1981 har 14 Aabenraa’ ere fortalt om deres barndomshave. Det
gav indblik i den havekultur, der har været i det gamle Aabenraa. Alle disse haver er
nu nedlagt, og parkeringspladser med deres sorte asfalt dækker nu Aabenraa’s grønne
lunger”. Kun nogle enkelte haver er bevaret, fx. fru dr. Beyers fine have bagved den
gamle Postholdergård på Søndertorv, og haven omkring fru Marie Thomsens legatbolig i Kolstrup.
Dette lydbånd om de gamle haver blev afspillet ved generalforsamlingen på Folkehjem i april 1982. Det lykkedes for Franz Jøhnk at synkronisere lydbåndet med billeder af fortællerne og nogle af de gamle haver.
Det gav et godt helhedsindtryk af den havekultur, der fra gammel tid har været i
Aabenraa. Vi hører om de gamle borgerhuses haver i Storegade - Ramsherred - Slotsgade og Nygade, om bondegårdshaver i Kolstrup, og til sidst om de gamle kolonihaver
oppe på Lindbjerg. Disse haver var oprettet ved hjælp at et legat, stiftet af familien
Voetmann.
For de gamle byhavers vedkommende afslører der sig en bestemt havearkitektur,
d.v.s. den franske havestil, med en masse små blomsterbede omkranset af buksbomkanter, og så et lysthus omringet af blåregn og bukketjørn. Der blev der drukket kaffe

om søndagen. Nederst i den aflange have, som havde en bred midtergang, befandt sig
altid urtehaven og frugttræerne.
Den båndoptagelse, som har vakt mest interesse, er det lydbånd, der fik navnet “Fra
Nørretorv til Storetorv” fra omkring år 1900. Flere gange er dette bånd med supplerende fotografier blevet fremført for et talrigt publikum. Første gang ved generalforsamlingen i 1977.
Båndet blev indtalt af fru Helene Jensen, født i Aabenraa 1893. Hun var datter af
guldsmed Chr. Petersen, som boede i ejendommen nr. 8 i Storegade. Bagved lå Sct.
Nikolaj kirke med den store kirkeplads.
Helene Jensen blev i daglig tale kaldt “Lene Guldsmaj”. Hun hjalp sin far i forretningen, også efter hun havde giftet sig. Giftermålet holdt ikke længe.
Allerede i 50 års alderen fik Helene Jensen den fremadskridende sygdom leddegigt,
og da forældrene blev gamle, solgte de ejendommen og flyttede ind i en nybygget villa
i Forstallé, hvor hun fortsat boede efter forældrenes død.
Leddegigten blev desværre efterhånden meget invaliderende, og omkring 1968
måtte Helene Jensen flytte ind på Grønnegården. Her levede hun sine sidste år. Hun
blev mere og mere syg, og til
sidst tabte hun livsmodet.
Sygeplejersken vidste ikke
sine levende råd, Helene Jensen
ville hverken spise eller tale med
nogen. Hun lå hele dagen i sin
seng med ansigtet ind mod væggen. En dag spurgte oversygeplejersken mig, om jeg som fysioterapeut kunne gøre noget for hende, idet hun tilføjede, at jeg muligvis blev pure afvist.
Den morgen jeg kom ind på
fru Jensens stue, lå hun i sengen
med ryggen vendt mod verden.
Min hilsen blev ikke besvaret.
Forsigtigt nærmede jeg mig sengen og spurgte, om hun kunne
huske, hvor hun boede som
barn?
Fru Helene Jensen.
Født i Aabenraa 1893. Død i Aabenraa
januar 1970.
Foto: Institut for sønderjysk Lokalhistorie.

Lang tavshed - men pludselig drejede hun ansigtet om mod mig og sagde: “Tror De
ikke, jeg kan huske det? Jeg kan huske alt om mit barndomshjem, og jeg kan huske alt
om vore naboer og deres huse”. Nu var det mig, der blev vågen, og jeg spurgte hende,
om hun kunne tænke sig at indtale på et lydbånd til Byhistorisk Forening?
“Ja, det kan jeg godt, men jeg kan ikke tale så længe ad gangen’. Det gør ikke noget, jeg kommer i morgen med optagerkassen, og så optager vi lidt hver dag. Som sagt
så gjort. Næste morgen sad Helene Jensen påklædt i sin lænestol og var parat. Det var
en af de første dage i januar 1970.
I de følgende dage fortalte Helene Jensen så om hvert hus fra Nørretorv til Storetorv. Hun fortalte glimrende og huskede hvert hus fra omkring 1900, dets
beboere og deres håndværk.
Jeg blev hurtigt klar over, at her var jeg stødt på en guldmine, hvad angik det gamle
Aabenraa og Aabenraa-dialekten.
Der gik en måned med dette arbejde, som var den bedste terapi for denne gamle og
meget syge patient. Helene Jensen livede op, hver morgen sad hun påklædt i sin stol
og modtog mig med disse ord: “Ved De, hvad jeg har tænkt på i nat? Det må jeg huske
at fortælle”. Hurtigt fik jeg gjort klar til optagelse, og vi fortsatte, hvor vi havde sluttet
dagen før.
Vi nåede det. Helene Jensen beskrev de nu nedrevne huse så detaljeret, at alle billederne af husene kunne findes i byhistorisk arkiv. Disse fotografier af husene og deres beboere blev som lysbilleder kombineret med lydbåndet, så de fulgte fortællingen
nøjagtig. Dette store synkroniseringsarbejde blev udført af Franz Jøhnk.
Den sidste morgen jeg var hos Helene Jensen, sluttede hun vort arbejde med disse
ord: “At jeg skulle komme til at gøre nytte i Byhistorisk Forening, det har jeg aldrig
drømt om”.
Næste morgen var Helene Jensen meget dårlig, og hun døde nogle få dage senere,
en mørk februarmorgen i 1970.
Lydbåndet fra Nørretorv til Storetorv” blev afspillet for Byhistorisk Forening første
gang i januar 1977. Det gjorde en sådan lykke, at det måtte gentages. Siden er dette
lydbånd blevet afspillet for forskellige foreninger, og altid med succes.
Det ligger nok i den glimrende fortællemåde Helene Jensen var i besiddelse af. Det
er hendes erindringer fra omkring år 1900. Da var hun 8 år.
Indtrykkene fra barndommen har fæstnet sig så klart i hendes sind dengang, at hun
var i stand til at gengive Aabenraaborgere fra den tid så menneskeligt og rammende, at
vi nutidsmennesker kan se dem tydeligt for os.
Alle de hedengangne slægter såsom: Davidsen - Garben - Bahnsen — Rode og
Voetmann m.fl. Vi kan nikke genkendende til deres menneskelige fejl og snurrerier,
ja, vi kan se en genspejling af os selv og vor nabo, og derfor vil Helene Jensens fortælling fra "Nørretorv til Storetorv" nok vedblive med at være god underholdning også
for fremtidens Aabenraaborgere.
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