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FORORD
Historisk samfund for Sønderjylland udgav i årene 1943—44
bogen Tønder gennem tiderne. Af Haderslev bys historie før 1800
forelå allerede tidligere en skildring, og i løbet af nogle år vil
der fremkomme værker om Åbenrå og om Sønderborg. Den tanke
lå derfor nær også at søge udarbejdet et værk om Sønderjyllands
vigtigste by gennem århundrederne, Flensborg, ikke mindst da
der ikke findes nogen samlet skildring af dens historie, bortset
fra nogle mindre, nu forældede, bøger af Rivesell og Holdt.
I 1947 blev spørgsmålet rejst indenfor Historisk samfunds sty
relse, og man vedtog at søge udgivelsen af et sådant værk frem
met. Da det var bekendt, at Grænseforeningen som et led i ræk
ken af bøger om Sydslesvig havde tænkt på at udgive en mindre
bog om Flensborg, søgte styrelsen kontakt med Grænseforenin
gen. Dennes formand, fhv. præsident Holger Andersen, viste
straks den største interesse for tanken og lovede at søge støtte
dertil fra Grænseforeningen. Der blev derefter udpeget en redak
tion på tre mand, hvoraf de to, Knud Kretzschmer og Johan
Hvidtfeldt, repræsenterede henholdsvis Grænseforeningen og Hi
storisk samfund for Sønderjylland.
Til Flensborg bys historie findes i biblioteker, arkiver og
museer et så omfattende materiale, at det ville være en uover
kommelig opgave for en enkelt eller nogle få historikere at skrive
byens historie i løbet af ret kort tid. Redaktionen anså det af den
grund for nødvendigt at dele fremstillingen således, at en række
specialister hver behandlede de forhold, de havde særlige forud
sætninger for at skrive om. Det er vanskeligere at læse en historisk
bog, når de enkelte emner som f. eks. skole og kirke, befolkning
og sprog behandles under eet i eet enkelt kapitel. Gang på gang
må man på ny begynde med de ældste forhold og lade tanken
bevæge sig ned gennem tiden, og det, der naturligt hører sam-
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men, bliver på denne måde spredt på forskellige steder i bogen.
De mange medarbejdere gjorde en vis saglig opdeling nødvendig,
men ved udarbejdelsen af dispositionen har man imidlertid prø
vet at forene en rent kronologisk og en saglig fremstilling. Det
har under disse omstændigheder dog ikke været muligt at give
værket det helhedspræg, man måtte ønske. Vi håber, at bogen
— trods disse og andre mangler — vil afhjælpe et savn ved at
fortælle mennesker i Flensborg, i Sydslesvig og her i Danmark
om den gamle, stadig så livskraftige by, hvor dansk og tysk
sprog og kultur gennem tiderne blandedes og brødes.
Redaktionen udtaler sin bedste tak for de betydelige understøt
telser, der er givet til værkets udarbejdelse og trykning fra Carlsbergfondet, Grænseforeningen, Undervisningsministeriet, Dansk
Kultursamfund, H. V. Clausens og Johan Ottosens legat samt
Brovsts legat. Ligeledes vil vi gerne her takke de institutioner,
arkiver og museer, i Danmark og i Sydslesvig, som altid har været
beredvillige til at hjælpe vore medarbejdere og os. En særlig tak
skylder vi Flensborg byarkivs direktør, dr. phil Otto Schütt, og
Flensborg museets direktør, dr. phil. Fritz Fuglsang, samt Reitzels forlag, der velvilligst har lånt os en del clichéer fra Sønder
jyllands Historie.
Billedfortegnelse og register til hele værket vil blive bragt i
andet bind.
Holger Hjelholt.

Johan Hvidtfeldt.

Knud Kretzschmer.

MIDDELALDER

Grundlæggelse og byplan
Flensborgs oprindelse og alder skjuler sig i en dunkelhed, som
forskningen hidtil ikke har kunnet gennemtrænge. Så meget er
sikkert, at byen ikke hører til de ældgamle danske stæder, der
som Slesvig, Ribe og Viborg kan føre deres herkomst tilbage til
oldtiden. Sandsynligvis er den først opstået på Valdemarstiden
ligesom flere andre danske borgbyer, måske allerede i slutningen
af 12. årh. I Flensborg Knudsgildes skrå er optaget et af Knud,
»konge over alle danske«, udstedt værnebrev, som er udateret,
men må henføres til Knud VI, nøjagtigere måske til årene før
1193, da Knud fra dette år kalder sig ikke blot de danskes, men
også slavernes konge. Brevet gælder ganske vist alle St. Knuds
gildebrødre i almindelighed, men da visse bestemmelser i skråen
(som er den ældste bevarede nordiske) viser hen til meget gam
mel tid, kan man utvivlsomt føre det flensborgske Knudsgilde
tilbage til værnebrevets tidsalder. Et kongeligt eller fyrsteligt
byprivilegium fra den ældre tid foreligger ikke, men herpå kan
der ikke lægges vægt, da sådanne oftest kun er bevarede i form
af bekræftelser fra en senere tid.
Flensborg bys navn nævnes første gang i et af hertug Abel
udstedt privilegiebrev for Løgumkloster, dateret ved (»apud«)
Duborg. Tegning af Guttorm Pedersen.
i*
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Flensborg 26. aug. 1240. Med dette brev begynder så at sige byens
historie, selv om kong Knuds værnebrev kaster et lysglimt til
bage i tiden. I mangel af andre skriftlige efterretninger ville
man dog gerne ad omveje søge at nærme sig problemet om dens
oprindelse og tidligste udvikling. Af interesse i denne henseende
er byens topografi, idet bybilledet ofte med stor vedholdenhed
bevarer sine hovedtræk ned gennem tiderne. Flensborg omfattede
allerede fra gammel tid fire sogne, som hvert havde sin kirke:
St. Hans, St. Nikolai, St. Marie og St. Gertrud og formodentlig
hvert sin del af bymarken.
Af de fire sogne anses det nordligste, St. Gertrud, også kaldet
Ramsherred, for det yngste, da Gertrudskirken, hvis alder er
uvis, oprindelig synes at have stået i et slags datterligt afhængig
hedsforhold til Mariekirken. Dog er kvarteret sandsynligvis ældre
end bymuren, hvis opførelse henlægges til midten af det 14. årh.,
da det ikke er indesluttet af denne, og en bebyggelse umiddel
bart uden for muren rimeligvis ikke ville have fundet sted. Mu
ligvis kan dets oprindelse endogså dateres til slutningen af det
13. årh., da stadsretten blev udstedt; her nævnes nemlig som by
markens nordlige grænse Morbækken, og denne afgrænser på
strækningen før udløbet i fjorden netop St. Gertruds mark. Til
kvarteret hørte og hører endnu en Fiskergade, så at den første
bosættelse her rimeligvis har fundet sted på en tid, da fiskeriet
endnu var det vigtigste erhverv.
Også det sydligste af de fire sogne, St. Hans, har sin Fisker
gade; det har sandsynligvis været den først bebyggede del af
den nuværende bygrund, skærmet mod fjenderne fra havet som
det gamle fiskerleje lå ved fjordens inderste vig — måske en
af de allerede hos Adam af Bremen nævnte bebyggelser, der var
opstået inderst inde ved de østslesvigske fjordes bredder. Kir
ken er den ældste af byens nu eksisterende kirker, efter byg
ningsstilen at dømme ikke yngre end det 12. årh.s sidste halv
del. Hermed er det dog ikke givet, at byen, således som tidligere
antaget, har udviklet sig af dette kvarter. Tværtimod hævdes
det modsatte af den nyere forskning; som afgørende må det be
tragtes, at bymuren ikke kom til at omfatte St. Hans så lidt
som St. Gertruds sogn, og at intet af disse kvarterer har eller
vides at have haft et torv. Endnu i slutningen af det 16. årh.
var de så langt fra at være sammensmeltede med byens kerne,

Grundtegning af Flensborg. 1779.
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at de ifølge Henrik Rantzau gjorde indtryk af at udgøre to sær
skilte byer.
De to mellemliggende sogne, St. Marie og St. Nikolai, må da
formodentlig have udgjort det ældste Flensborg, som altså i lig
hed med samtidige byer som Kalundborg og Nyborg er vokset
frem i nærheden af en gammel bebyggelse (nemlig St. Hans-kvar
teret), men ikke på grundlag af denne. Kun disse to kvarterer
var omsluttede af bymuren, ligesom de også var ene om at have
torv med torveret. Det er næppe sandsynligt, at de er opstået
samtidig — men hvilket var det ældste? Da alle middelalderlige
direkte litterære efterretninger om grundlæggelsen svigter, har
man søgt at løse problemet ad omveje. De to kvarterer havde
begge en beliggenhed, der tidligt må have virket tillokkende for
bybebyggelse. St. Nikolai lå dybt inde ved den sejlbare fjord, så
velsom ved et knudepunkt for samfærdselen til lands med Angel
og Vestslesvig; egnen havde tillige en rigdom på vandkraft til
mølledrift gennem de talrige bække, der fra bakkerne brusede
ned i fjorden. Også St. Marie havde i kraft af sin nærhed ved
havnen en fortræffelig beliggenhed, når det gjaldt søfart og sø
handel. Med landtrafikken bragtes den i forbindelse ved »de
herscopstrasse«, dalens eneste færdselsåre; på et eller andet tids
punkt må denne være anlagt i sammenhæng med den begyn
dende bebyggelse ved fjorden som en sidevej fra den nord-sydgående oldtidsvej, den store hærvej, der gik uden om Flensborg.
Men da man ikke kender »herscopstrasses« alder i forhold til
de i det sydlige kvarter udmundende landeveje, kan de gamle
vejsystemer næppe bidrage til en sikker løsning af problemet.
Alt i alt taler dog sandsynligheden for, at Marie kvarteret er
det først bebyggede. Af de to nuværende kirkebygninger er Mariekirken ældst, og om den ved vi fra en tilfældig opbevaret efter
retning, at den 1284 blev opført af sten til afløsning af en tid
ligere kirke på samme grund. Herved afgøres sagen imidlertid
ikke, da også Nikolai kirke kan have haft en forgænger, uden
at en tilsvarende efterretning har nået os. Men en kendsgerning
er det, at Mariekirken gør indtryk af at have været det ældste
kirkelige midtpunkt, omgivet som den lå af ejendomme, der til
hørte den, ligesom den, forud for Nikolai kirke, havde en rigdom
på altre, indviede til byens fornemste gilder; vel stammede mange
af disse først fra slutningen af det 14. årh. og beviser således
intet om den ældste tid, men af væsentlig betydning er den
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omstændighed, at byens ældste gilde, Knudsgildet, havde sit alter
i Mariekirken, og at selve Nikolaigildet, der først var stiftet
1446, knyttede sig til Mariekirken som den anseligere af de to
kirker. Også bymarkens forhold taler for, at Marie sogn har
været det ældste, ligesom St. Nikolais mere regelmæssige byplan
tyder på et senere udviklingsstadium.
Selv om Nikolaikvarterct altså antagelig har været yngst, kan
dog også den sydlige bebyggelse spores ret langt tilbage i tiden.
At der tidligt er blevet opkrævet told i denne egn, fremgår af
kong Valdemars jordebog (1231), som blandt de kongelige ind
tægter opfører en told af Vis og Husby herreder; toldstedet har
vel været på herredsgrænsen, altså mod syd. Selve Flensborg by er
ikke nævnt i jordebogen, men det samme gælder andre på dette
tidspunkt vitterligt eksisterende byer, f. eks. Tønder. Endvidere
har man ved udgravning i Angelbogade fundet ni stokværk af
bygningsrester ovenpå hinanden, de tre underste stammende fra
middelalderen, og i det nederste af disse en mønt, præget i Ribe
af kong Abel; meget yngre end hans tid kan den pågældende
bygning ikke være, da sådanne mønter menes kun at have været
gangbare en halv snes år. Også en beretning, der knytter sig til
det tæt ved Nikolai kirke beliggende Franciskanerkloster, fører
tilbage til det 13. årh.s midte. Valdemar Sejrs datter, markgrev
inde Sophie af Brandenburg, skal nemlig ifølge en troværdig kilde
være død i Danmark, hvortil hun i efteråret 1247 var draget
for at mægle fred mellem sine brødre kong Erik og hertug Abel.
Hun blev 2. nov. tillige med et nyfødt barn begravet i Francis
kanerklostret i Flensborg. Når klostret kan føres tilbage til det
nævnte tidspunkt, har der sandsynligvis — omend ikke nødven
digvis — også været anden bebyggelse i nærheden.
Som man vil se, er vort kendskab til Flensborgs oprindelse
meget usikkert, og i mange tilfælde må man nøjes med hypo
teser i stedet for kendsgerninger — indtil fremtidens udgrav
ninger muligvis kan give et bedre grundlag. Næsten sikkert er
det, at byen er opstået i Valdemarstiden, i den politiske og øko
nomiske opblomstringsperiode for det danske samfund, der i
årtierne før og efter 1200 bl. a. førte til grundlæggelsen af en
række købstæder — som en eftervirkning af den bølge af kolo
nisationer, der i de foregående århundreder fra syd og vest havde
bredt sig over Mellemeuropa til Nordtyskland og de nordiske
lande. Af stor betydning for byen har fra første færd St. Knuds-
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gildet været ved at give indbyggerne det værn og sammenhold,
som omplantningen fra de hjemlige landsbyer i omegnen til de
nye levevilkår gjorde nødvendig. Det vigtigste erhverv var alle
rede i gammel tid antagelig søfarten og dermed følgende han
del og håndværk. Herpå tyder bestemmelser såvel i Knudsgildeskråen som i en med nabobyen Slesvig 1282 afsluttet overens
komst, og endnu mere bestemmelser i den ældste stadsret; i
denne er der 24 artikler om erhvervslivet, men kun to af disse
angår landbrug og een fiskeri. Byen har da ikke i sin oprindelse
været en bondeby, hvor agerbruget vedblev at have betydning som
i adskillige andre købstæder, men dens kerne er tidligt blevet tor
vet med den dertil knyttede handel; og da bymuren byggedes,
formentlig i anden halvdel af det 14. årh., afgrænsede handels
staden sig ved hjælp af denne fra de to gamle fiskerlejer mod
nord og syd.
Hvad kan imidlertid have forårsaget delingen i to kvarterer,
hvert med sit torv? Forklaringen er nærliggende, hvis St. Marie
er det ældste af de to sogne. Købmandshusene har sikkert tid
ligt rejst sig her langs med »herscopstrasse«, men det snævre
areal mellem fjorden og de stejle bakker mod vest gjorde det
umuligt at udvide det lille Nørretorv og anlægge sidegader. Man
søgte da længere mod syd, Søndertorv fremstod som midtpunkt
for gader og veje, ad hvilke handelsforbindelsen med landet
kunne foregå.
Vi føres herved ind i det problem, som knytter sig til Flens
borgs som til de fleste middelalderlige købstæders oprindelse
— var byen selvgroet, resultatet af en langsom, organisk vækst,
eller var den et anlæg, et planmæssigt foretagende, blevet til ved
en enkelt mands, en fyrstes eller stormands indgriben? Måske
foreligger der et både—og. Mariekvarterets sluttede samling om
torv og kirke og færdselsvej såvel som Nørretorvs placering på
siden af hovedgaden, så at det ikke simpelthen er en udvidelse
af denne, kunne tyde på et planmæssigt anlæg; men det er van
skeligt at drage en sikker slutning, fordi de naturlige forhold,
det snævre areal mellem fjorden og højdedraget, kan have været
bestemmende; desuden genfindes en byplan som St. Maries i
mangfoldige, langsomt fremvoksede byer, hvor det gamle by
billede i tidens løb har undergået en regulering. Tydeligere træ
der planmæssigheden frem i Nikolaikvarterets næsten kvadra
tisk formede Søndertorv, hvorfra gader udgik i alle retninger,
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og rimeligheden taler derfor for opfattelsen af denne bydel som
et bevidst anlæg. Der kan her konstateres en bebyggelse ved det
13. årh.s midte; om det planmæssige anlæg er fremstået allerede
da eller på et senere tidspunkt, kan ikke afgøres, dog næppe, som
man har antaget, så sent som ved midten af det 14. årh. Man kan
da tænke sig følgende udvikling: Med den i Valdemarstiden skete
undertvingelse af venderne og den større sikkerhed på havet er en
by — Mariekvarteret med Nørretorv — vokset frem, ikke ved den
gamle St. Hans bebyggelse, men længere ude, ved fjordens vest
kyst, hvor større skibe kunne gå ind. Muligvis har kongen væ
ret medvirkende eller er blevet det i tidens løb, i så tilfælde
formentlig Knud VI. Vi når hermed til en datering af ca. år
1200 eller noget tidligere. Ved midten af årh. opstod derefter en
sydlig bebyggelse; denne tog ved regulering form af Nikolaikvarteret med Søndertorv, måske anlagt allerede af Abel som
hertug. Hermed stemmer Abels foretagsomhed, når det gjaldt
handel og købstæder; det er også værd at lægge mærke til, at
af de få bevarede breve, som er udstedte af ham, er to (af 1240
og 1251) daterede fra Flensborg.
I Abels brev af 26. aug. 1240, »apud Flensburg«, forekommer
bynavnet Flensborg første gang, og byen træder hermed ind i
rækken af danske borgbyer. Disse antages i almindelighed at
være opståede i anden halvdel af det 12. årh. omkring en konge
lig eller adelig borg som støttepunkt; også Flensborg havde sin
kongelige borg, som lå umiddelbart ved byen, omend, således
som det oftest var tilfældet også andre steder, udenfor denne,
på det nordvestlige højdedrag, som faldt stejlt af imod St. Gertruds-kvarteret. »Duborg« slot eller Flensborghus, der først rejste
sig i dronning Margretes sidste år, sikkert med udgangspunkt i
en af borgmester Ivar Juel til dronningen solgt gård, er imid
lertid opstået for sent til, at den kan have givet byen navn;
snarere er det omvendte tilfældet. Ganske vist har man ved
udgravninger på slotsgrunden i vor tid fundet bygningsrester,
der formodes at stamme fra vikingetiden, men at konstruere
en sammenhæng herfra til Abels Flensborg af 1240 og videre
til dronning Margretes Duborg lader sig ikke gøre på det fore
liggende grundlag.
Et fingerpeg giver selve navnet Flensborgs gamle form; dette
skrives nemlig lige fra 1251 til midten af det 15. årh. afveks
lende Flensborg, Flensåburg, Flensaborg, Flenseborg. Man har
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henlagt den »Flenså«, som sikkert skjuler sig i navnets første
led, både til byens nordlige og til dens sydlige del, hvor den
største å, Skærbækken eller Møllcstrømmen, løb, men uden at
kunne begrunde hverken den ene eller den anden antagelse. En
Flensbæk omtales derimod, om end kun i et sagn, som oven i kø
bet først er blevet optegnet i en sen tid. Flensborgs ældste histo
riker, Jonas Hojer (1628), fortæller nemlig om fem adelige, som
ejede bymarken og gjorde indbyggerne stor skade, hvorfor de
blev udkøbt eller drevet bprt med magt af borgerne. En af de
fem adelsgårde, som hed Ettebo, lå »unter dem Holtz«, d. v. s.
Marieskoven, på den såkaldte Junkerplads, hvor der ved midten
af det 18. årh. fandtes en vold med en dyb grav; spor heraf skal
endnu være at se. Mærkeligt er det, at denne gård fra sagnets
tåge træder ud i den håndgribelige virkelighed, idet den i et
pergamentsbrev af 27. marts 1401 nævnes som ejet af den oven
for omtalte Ivar Juel. Da Ettebo ligesom den til dronning Margrete solgte gård ejedes af den juelske adelsslægt, har man for
modet, at den har ligget sammen med den nævnte gård på
Duborg-højdedraget. Som en anden af det omtalte sagns fem
adelsgårde nævnes Flensbæk, der ellers er ukendt, men hvis
eksistens dog ikke er helt usandsynlig i betragtning af den
samme traditions pålidelighed med hensyn til Ettebo. Bækken,
som vel har givet gården navn, må søges mod nord, da den
nævnes sammen med Morbæk, som var bymarkens nordlige
grænse, og man fristes til at identificere den med Flenså. Grund
laget for denne hypotese er dog meget spinkelt, også fordi de
forskellige navne med Flens som forled lige så vel kan være
afledte af bynavnet som dette af dem, og alt i alt må det siges,
at det kun ad gisningens vej er muligt at nå fra sagnets Flens
bæk til Flenså og herfra til den Flensåborg, som senest ved det
13. årh.s midte formentlig har givet byen navn, men som intet
steds findes omtalt. Lettere at løse bliver problemet, hvis man
opgiver den håbløse opgave at finde en befæstet borg — konge
lig eller adelig — som den celle, hvorom byen er vokset frem, og
fra hvilken den har fået sit navn, således som tilfældet er med
Kalundborg, Nyborg og andre borgbyer fra Valdemarstiden. Nav
nets efterled kan nemlig også opfattes som betegnelse for en høj
bakke uden hensyn til befæstning, et »bjerg«, som Duborg-højden ofte kaldes i middelalderen. Med henblik på naturen i
»Flensåborg«, ikke mindst som den må have fremtrådt i den
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gamle tids uberørthed, synes navnet i den her givne fortolkning
vel egnet for den skønne by med de høje skrænter og de ris
lende åer. Men desværre anses Flcnsåborg for at være en for
ung dannelse, til at den ovenfor givne tolkning af »borg« kan
være tilstedelig fra et filologisk standpunkt. Vi må da resignere
— eller, da Flen af forskningen tolkes som et mandsnavn, tage
vor tilflugt til hin ædle og tapre ridder Fleno, som ifølge sagnet,
der først blev fortalt af Henrik Rantzau sidst i det 16. årh., gav
anledning til Flensborgs opståen ved at samle egnens fiskere
såvel som tilvandrede om sin borg — med viselig forsigtighed
betegnes dennes beliggenhed kun med det almindelige »på Øster
søens kyst«.

I krig og fred
Flensborg stod så langt tilbage i tiden, som efterretninger om
byen haves, ikke umiddelbart under den danske konge, men,
som en del af Sønderjylland, under kongens lensmand, hertugen
af Jylland. Valdemar Sejr havde i 1232 givet grænselandet som
fyrsteligt len til sin næstældste søn Abel, i hvis slægt hertug
dømmet derefter gik i arv i omtrent halvandet århundrede.
Abel ægtede den holstenske grevedatter Mechthilde af den
schauenburgske slægt, en forbindelse, der gennem hele middel
alderen skulle vise sig skæbnesvanger for forholdet mellem
Sønderjylland og kongeriget, idet hertugerne i de schauenburgske
grever fik stærke forbundsfæller under de snart opståede stridig
heder mellem dem og den kongelige lensherre. Også Flensborg
måtte i tidens løb i stigende grad undgælde herfor. Det er imid
lertid for den ældste periodes vedkommende i høj grad sparsomt
og usikkert, hvad vi ved herom, til dels fordi ikke Flensborg,
men Slesvig, i det mindste efter erhvervelsen af Gottorp slot
1268, var det hertugelige styres midtpunkt. Allerede 1248 under
kampen mellem Abel og Erik Plovpenning skal byen være blevet
ødelagt ved brand og derfor flyttet fra den østlige til den vestlige
fjordbred — en efterretning, der dog kun har hjemmel i den
legendariske overlevering. I Abels kongetid (1250—52) var Søn
derjylland påny forenet med riget, og, som vi har set, synes byen
at have nydt godt af den korte fredstid. Abels broder og efter
følger som konge, Christoffer I, forlenede 1253 sin brodersøn
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Valdemar Abelsøn med hertugdømmet, men efter dennes tidlige
død 1257 erobrede kongen det følgende år Sønderjylland fra
de holstenske grever, som med våbenmagt søgte at erhverve det
ledige len for deres søstersøn, Abels næste søn Erik. Dette krigs
tog synes også at have ført kongen til Flensborg; ved en ud
gravning i 1892 fandt man her en pung med omtrent 10.000
pengestykker, som formodes ved den nævnte lejlighed at være
blevet nedgravet i jorden af ejeren.
Under Erik Klippings og hertug Eriks kampe, som foreløbig
endtes i 1261 med hertugens uforstyrrede besiddelse af Sønder
jylland, haves ingen efterretninger om byen. Erik Abelsøn efter
lod ved sin død 1272 en umyndig søn, Valdemar IV, for hvem
Erik Klipping gjorde krav på formynderskabet, og det kongelige
herredømme i grænselandet var herefter i en årrække ubestridt.
I dec. 1282 udstedte Erik Klipping et par breve fra Flensborg,
hvor også drost Peder Hoseøl var til stede. Men i 1283 vendte
styret tilbage til den hertugelige linie, da kongen under tryk
af de misfornøjede kongerigske stormænd, som støttede Valdemar
Eriksøn, måtte forlene denne med hertugdømmet. De sædvanlige
stridigheder fortsattes endnu i nogle år, indtil de under Erik
Mændved afløstes af et tåleligt forhold mellem kongen og hertu
gen. For Flensborg blev Valdemars regeringstid af vigtighed
gennem den betydningsfulde bylovgivning, som da fandt sted
ved udstedelse af stadsretter og forordninger. Ikke uden interesse
er det, at borgerskabet i Flensborg, Haderslev og Slesvig — og
ikke, som man kunne have ventet, de adelige godsejere — gik
i borgen for et af hertugen rejst lån hos byen Greifswald.
Under de følgende hertuger af Abels slægt, Erik II Valdemarsøn og Valdemar V Eriksøn, skærpedes modsætningsforholdet
mellem disse og kongen. Flensborg delte naturligvis skæbne med
hertugdømmet i almindelighed. 1326—30 var dette overdraget
hertug Valdemars morbroder, grev Gert af Holsten, som arvelen,
derefter fik hertug Valdemar det tilbage undtagen Gottorp med
Sydslesvig, som greven beholdt som pant; herunder hørte rimelig
vis Flensborg. Efter Gerts død optrådte hertugen i en længere
årrække som den unge Valdemar Atterdags forbundsfælle. Ved
to overenskomster af maj og juni 1340 banede han vej for
Valdemar til herredømmet over Danmark ved at overtage hol
stenernes pant i Nørrejylland og til gengæld pantsætte sit eget
hertugdømme til greverne. Sønderjylland deltes i tre dele med
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midtpunkt i slottene Tørning, Tønder og Gottorp, som kun skulle
kunne indløses under eet. Under tilliggendet til Gottorp slot
nævnes Flensborg med det hertil hørende fogedi. Medens her
tugen i den følgende tid vel generhvervede Nordslesvig, lykkedes
det ham ikke at få indløst Sydslesvig fra greverne. Hans ven
skabsforhold til kongen afløstes i tidens løb og senest fra 1351
af et mere eller mindre fremtrædende fjendskab, så at' det gamle
alliancesystem — greverne i forbund med hertugen mod kon
gen — vendte tilbage. Flensborg synes kun at være blevet ind
draget i krigsbegivenhederne ved en enkelt lejlighed, nemlig
under Valdemar Atterdags togt i hertugdømmet 1358. Kongen
hjemsøgte Angel og Svans og tugtede ifølge krønikens ord »alle
uden måde med sværd, ild, fangenskab og død ... så at frygt
og skælven og afmagt kom over alle«. Rimeligvis har Flensborg,
hvortil han kom på tilbagevejen, lidt samme skæbne. Byen må
stadig, skønt to vigtige breve af dec. 1354 angående borgernes
skatteforhold er udstedt af hertugen som den egentlige lands
herre, have været i grevernes pantebesiddelse. Det holstenske
herredømme udøvedes under Gerts ældste søn Jernhenriks lang
varige fraværelse i fremmed krigstjeneste af hans broder grev
Claus, om hvem en holstensk krønike fortæller, at han tillod
borgerne at bygge en mur om byen, der hidtil havde været
ubefæstet og kun kunne forsvares ved bevogtning af »Bjerget«,
som greven holdt besat med væbnede holstenske bønder. Han
skal også et stykke nord for Flensborg i Bov sogn have opført
borgen Nyhus; tidspunktet er ukendt, men må ligge før 1365.
Under hertug Henrik, der 1364 ved sin fader Valdemar Eriksøns død var blevet hans efterfølger, indtrådte der et omslag i
den hertugelige politik, da den barnløse hertug, som næppe har
ønsket at se greverne som sine arvtagere, i sine sidste år støttede
kongens bestræbelser for at genvinde Sønderjylland. Valdemar
erobrede i slutningen af året 1372 med en stor troppestyrke
Flensborg og sluttede i samme by i jan. 1373 en fordelagtig fred
med greverne og de jyske adelige. Skridt for skridt underlagde
han sig efterhånden hele landet, så at han ved sin død foruden
Tørning kun manglede Gottorp, som greverne ikke ville afstå,
skønt hertugen havde overladt ham indløsningsretten hertil.
Da hertug Henrik døde 1375 som den sidste mandlige ætling
af Abels linie, åbnede der sig udsigt til Sønderjyllands inddragelse
under kronen som ledigt len, men ved Valdemar Atterdags død
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få måneder senere (24. okt.) forspildtes ikke blot denne mulig
hed, men alt, hvad kongen i sine sidste år havde opnået til
landets generhvervelse, gik tabt. De holstenske grever kunne påny
udbrede deres herredømme over Sønderjylland, og dronning Margrete greb da, for ikke at have fjender i ryggen i sin kamp om
herredømmet i Norden, til det middel at anerkende holstenernes
faktiske besiddelse af landet, idet hun i 1386 forlenede Jernhenriks ældste søn Gerhard VI med hertugdømmet som arveligt
fancien. Med denne skæbnesvangre afgørelse havde Schauenburgerne og i det hele taget det holstenske element opnået den
længe eftertragtede magt og ret i Sønderjylland. Fra Gerhard
stammer det ældste bevarede privilegiebrev af 1398 for Flensborg,
i hvilket hertugen bekræfter de friheder, som borgerne havde
haft under hertugerne Erik og Valdemar såvel som greverne
Henrik og Claus; samme år solgte han til byen skoven »de Rude«
med alt tilliggende »undtagen vor møllestrøm«. Med borgerskabet
trådte han i forbindelse ved at lade sig optage som medlem af
købmandsgildet. Efter Gerhard VI.s død 1404 søgte dronningen
lejlighed til at genoprette, hvad der var tabt, og i den følgende
tid gik slot efter slot med omliggende herreder ved køb eller
pantsættelse over på hendes hænder, så at Gerhards enke Elisa
beth efter få år kun havde tilbage Gottorp, Flensborg med det
nærliggende slot Nyhus samt Als og Ærø. Denne udvikling førte til
et omslag i hertugindens politik, der herefter tog en danskfjendt
lig retning. Det første udslag heraf var rettet mod Flensborg, hvis
borgmestre og råd Elisabeth skal have indbudt til sig for der
efter at sætte dem i fangenskab og således sikre sig byens troskab.
Flensborg havde hidtil under de idelige fejder indtaget en lidet
fremtrædende stilling som en del af Gottorp slots tilliggende.
Grunden hertil var rimeligvis ikke byens ringere trivsel i almin
delighed, men snarere mangelen af et slot som militært støtte
punkt, da Nyhus på grund af afstanden ikke kunne gøre til
strækkelig fyldest. Men dronning Margrete gjorde i sine sidste
år byen til et midtpunkt for sin virksomhed i Sønderjylland,
og det lykkedes hende at genvinde den ved en i sept. 1409 på
Hindsgavl afsluttet overenskomst, ved hvilken Elisabeth pant
satte Flensborg med Nyhus til dronningen. Freden blev dog snart
brudt, bl. a. ved et overfald det følgende år på Margretes ivrige
tilhænger, biskop Johan af Slesvig, medens han opholdt sig i
Flensborg; under brutale mishandlinger blev biskoppen ført bort
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i fangenskab af en bande voldsmænd, der tilhørte de mest frem
trædende holstenske adelsslægter. Det kan ikke undre, at man
fra dansk side herefter ikke ville modtage Elisabeths opsigelse
af det flensborgske pant. Sommeren igennem førtes der åben
krig, som ved underhandlinger i Flensborg i løbet af efteråret
bragtes til foreløbig standsning. Endelig sluttedes på et møde i
Kolding i marts 1411 en femårig våbenstilstand, under hvilken
kongen skulle have ret til at beholde Flensborg og Nyhus. Efter
dens udløb skulle der afholdes et fredsmøde i Nyborg, hvor en
voldgiftsdomstol skulle dømme parterne imellem efter dansk ret.
Denne fra et dansk synspunkt yderst fordelagtige overens
komst blev dog snart kuldkastet af de krigerske holstenske
stormænd. »Da holstenerne så, at staden Flensborg var de dan
skes forpost, og at de danske ikke vilde give den tilbage« —
således fortæller en holstensk krønike —, gjorde hertugindens
tilhænger Erik Krummedige i spidsen for sine folk ved nattetid
et hemmeligt indfald, hvorved han indtog først det i den sydlige
del beliggende Franciskanerkloster og derefter staden. »Bjerget«
nord for byen og borgen der stod dog stadig under kongen,
som kom til undsætning med en flåde fra søsiden. Elisabeth
fik hjælp fra sine brødre, hertugerne af Brunsvig, og gennem
året 1412 førtes krigen med vekslende held, fra dansk side med
udgangspunkt i slotsbjerget og de her opførte fæstningsanlæg.
Ifølge den holstenske krønikes beretning opstod der pest i byen,
som derfor blev rømmet af de brunsvigske hertuger og deres
tropper. Endelig nåede man til en ny overenskomst, der blev
sluttet uden for Flensborg 5. okt. 1412. Ved den blev Koldingtraktaten fornyet, og Flensborg by skulle straks udleveres til
dronningen at beholde og besidde, som hendes breve udviste.
Spørgsmålet om befæstningen af bjerget, som holstenerne i det
mindste senere bestred kongens ret til at foretage, skulle lige
ledes afgøres på stedet ved voldgift af hertug Ulrik af Mecklen
burg. Allerede to dage senere overrakte hertugen sin kendelse til
Margrete, som var mødt personlig, medens holstenerne udeblev.
Den lybske holstenskvenlige krønike har givet en sikkert ikke
upartisk beretning om dronningens fremfærd i den genvundne
by. Efter i 30 år at have regeret sine tre riger i fred og med
visdom blev hun, hedder det, på sine gamle dage »wunderlik
und vorkeret« og yppede strid med holstenerne, som hun besej
rede, hvorpå hun kom til Flensborg og tog en grum hævn over
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mange af borgerne, som hun lod hænge, radbrække o. s. v. Denne
skildring stemmer lidet med Margretes sædvanlige tilbøjelighed
til at fare med lempe, men det er på den anden side sandsynligt,
at holstenerne har haft forbundsfæller, til hvem Erik Krumme
dige har kunnet støtte sig, inden for byen, og at sådanne har fået
forræderens død. En højtidelig besegling fik freden gennem den
troskabsed, som Flensborgs borgerskab 24. okt. aflagde til dron
ningen. »Vi borgmestre og rådmænd og hele menigheden i Flens
borg kundgør . . ., at efter at vi nu igen er komne til vor nådige
herres kong Eriks og vor nådige frues, dronning Margretes, og
Danmarks riges tjeneste ... og de nu har gjort nådigt og vel
med os, efter at vi nu har forset os over for dem, da tilbyde vi os
nu alle med dette vort åbne brev med vor gode tro altid troligt og
vel at mene og tjene vor kære nådige herre kong Erik og dronning
Margrete og Danmarks rige . . . Var det således, at nogen her
efter, han være hvem han vil, ville forråde eller vinde Flensborg
by mod dette vort herskab eller Danmarks rige, eller tiere komme
ind til os, det Gud forbyde, da skulle og ville vi alle gå tilsammen
og blive tilsammen og hårdelig stå imod ... og hvilken af os det
ikke gør . .. skal man rette over som over en forræder«.
Dronning Margrete døde fire dage efter at have modtaget flens
borgernes troskabsed om bord på et skib i fjorden, måske som
offer for den pestepidemi, der hjemsøgte byen —
Og manden med leen han rider på fjorden
og finder i mørket den huggende stavn.
Det klager af bristende tråde i Norden,
mens stormene ånder en dronnings navn.
(M. P. Ejerslev.)
De bristende tråde, som var lagt med lempe af den store dron
ning, førte ikke blot mod nord, men også mod syd. Kampen i
Sønderjylland førtes nu af den unge konge, i begyndelsen med
fredelige våben. På det tidligere aftalte fredsmøde i Nyborg
(1413) frakendtes holstenerne al ret til hertugdømmet ved en
voldgiftsdom, som disse imidlertid ikke ville bøje sig for. Fore
løbig kom det dog ikke til krig. Kongen opholdt sig i Flensborg,
hvorfra han på »Mariebjerg«, det senere Duborg, 14. sept. 1413
udstedte en stadfæstelse af byens privilegier i udvidet form:
»efterdi vore kære rådmænd og bymænd og almue i vor stad
Flensborg i lang tid have været fra vore forældres, konger i
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Flensborg borgerskabs troskabsed til kong Erik og dronning Margrete.
24. okt. 1412.

Danmark, og vore hænder og styrelse og undergivet andre herrer,
de som os og vore forældre, konger ofte ej venlige have været,
og er nu af Guds nåde komne igen til vore og vort riges hænder
og styrelse, [bekræftes herved deres privilegier til løn] for deres
troskab, kærlige og tro tjeneste, vi nu af dem befundet have«.
Våbenstilstanden udløb i 1416, og nu begyndte Eriks henved
tyveårige kamp for hævdelsen af besiddelsen af Sønderjylland,
ført snart med våben, snart ved forhandlings- og retsmøder.
Krigsskuepladsen var til at begynde med væsentlig Sydslesvig
med Slesvig by og Gottorp som midtpunkt. Den unge hertug
Henrik, der i 1416 som sekstenårig havde overtaget regeringen,
viste sig i besiddelse af den schauenburgske uforfærdethed og
sejghed. Hansestæderne sluttede sig i de første krigsår nærmest
til kongen, der 1416 og 1417 forhandlede med deres udsendinge
i Flensborg. Først og fremmest tragtede stæderne efter fred,
især på havet, hvor de med holstenerne allierede vitalianere ved
deres sørøveri gjorde den fredelige næring stor skade. Takket
være hanseatisk mægling afbrødes kampen da også af en våben
stilstand fra nov. 1417 til foråret 1420 og af en ny våbenstilstand
(sluttet ved et forligsmøde i Flensborg) fra nov. 1420 til Mikkels
dag 1421. Men en afgørelse af stridsspørgsmålene lykkedes det
ikke at opnå til trods for indkaldelse af nordtyske fyrster som
2 Flensborg bys historie
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voldgiftsmænd. I militær henseende gik det i det hele og store
tilbage for kongen. Hvad han vandt ved sine felttog i det sydlige
Slesvig i årets første halvdel, genvandtes, når vinteren nærmede
sig, af holstenerne; selv mod nord indskrænkedes det danske
herredømme ved tabet af Tønder og Tørning slotte. Mere og mere
blev Flensborg da den kongelige besiddelses kernepunkt. Der
arbejdedes vedholdende på slotsbjergets befæstning; gentagne
gange fik Århus borgerskab ordre til at komme til hjælp med
mænd til arbejdet; således befalede kongen i marts 1419 afsen
delse af tre mænd, da bjerget ved Flensborg, som besluttet
af ham og rigsrådet, skulle gøres fast både med grave og byg
ning, da »det er storlig behov både for riget og os, så og for eder«.
Endelig syntes de idelige mæglingsforsøg at skulle føre til et
resultat, da fyrst Rumpold af Schlesien, der var udsendt af
kejseren, Mortensaften 1422 indfandt sig i Flensborg, hvor han
netop kom tidsnok til den følgende morgen at bringe et holstensk
angreb til standsning. Hertug Henrik stormede nemlig, ifølge den
lybske krønike, med en stor styrke byen i nærheden af slottet
og havde allerede erobret to porte, før de danske nåede at iføre
sig deres harnisker; det lykkedes dem imidlertid at spærre ad
gangen for holstenerne med vogne og tønder, så at disse med tab
blev drevet tilbage, før de nåede ind i den egentlige by. Da
Rumpold hørte om dette, lod han sig føre til hertugen, hvem han
med gode ord bevægede til at drage bort. Rumpold blev resten
af året i Flensborg, hvor også kongen og hertugerne indfandt
sig. Han synes at have haft en lykkelig hånd som mægler, og et
forlig sluttedes, ifølge hvilket striden med holstenerne skulle
pådømmes af ham selv, eventuelt med appel til kejser Sigismund;
samtidig indgik hansestæderne et forbund med kongen. Helligtrekongers aften 1423 udråbtes freden på Flensborgs gader, og
Erik skænkede i sin glæde såvel fyrst Rumpold som hertugerne
kostelige gaver. De lyse udsigter forstyrredes imidlertid ved fyr
stens pludselige død kort efter. Ifølge aftalen skulle sagen nu
forebringes kejseren som opmand, og en italiensk jurist Ludovicus de Cataneis fra Verona opholdt sig i Flensborg en måned
i foråret 1424 for som kejserlig udsending at modtage vidnesbyrd
fra begge parter — et foretagende, der imidlertid på grund af
hertugens fjendtlige holdning var ledsaget af store vanskelig
heder. Bevismaterialet blev dog omsider samlet, og på grundlag
heraf faldt kejserdommen allerede 28. juni d. å.; ved denne til-
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kendtes hele Sønderjylland kong Erik og Danmarks rige, medens
hertugernes lensret underkendtes. Dommen fik dog ikke den
betydning, som man skulle have ventet, da Henrik ikke ville
anerkende dens berettigelse. Efter et par års venten begyndte
krigen derfor påny. Hanseaterne havde nu efter et sidste resultat
løst møde med Erik i Flensborg aug. 1426 opgivet håbet om at
opnå fred på søen og overholdelse af deres privilegier ved støtte
til kongen, og i sept. 1426 sluttede de forbund med hertugerne.
Krigen havde hermed nået et for kong Erik skæbnesvangert
vendepunkt. Det følgende år støttede stæderne fra søsiden et
angreb på Flensborg af holstenerne, forstærkede med tyske trop
per. Både borgerne og slottets besætning viste ifølge den lybske
krønikes fortælling, skønt de var omringede fra alle sider, deres
uforfærdethed ved »glade miner og kåde drillende tilråb til an
griberne«. Belejringen blev opgivet, da den unge hertug faldt i
maj 1427 under et angreb på slottets udenværker, hvorefter både
tropperne under hans brødre Adolf og Gerhard og hanseflåden
hen på sommeren trak sig tilbage. Kongen opgav herefter ethvert
forsøg på at gå angrebsvis frem, medens holstenerne 1429 erob
rede Brøndlund slot ved Åbenrå, hvorved det i høj grad blev
vanskeliggjort for Flensborg at få forbindelse mod nord. Med
besiddelsen af denne by stod og faldt nu det danske herredømme
i Sønderjylland, efter at kampens skueplads var flyttet fra Sydtil Nordslesvig, og under forhandlingerne indtog retten til dens
besiddelse en stor plads i begge parters indlæg. Holstenerne hæv
dede, at kongen kun havde Flensborg med Nyhus som pant, som
hertugerne kunne indløse ifølge overenskomsten af 1409. Freden
var imidlertid meget hurtigt blevet krænket fra holstensk side,
og ved mødet i Kolding 1411 var besiddelsen af Flensborg blevet
tilsikret dronningen, så længe den femårige våbenstilstand
varede. Under den ved dennes ophør fornyede krig kunne der
naturligvis ikke fra kongelig side være tale om en godvillig op
givelse af byen, på hvis besiddelse Erik erklærede at have åbne
breve. Tværtimod arbejdedes der ideligt på befæstningen af bjer
get, et arbejde, hvis berettigelse under forhandlingerne bestandig
blev bestridt fra holstensk side, medens kong Erik kort og godt
erklærede: »Vi må bygge, hvor vi vil og kan«.
Kongens tillid til kejserdommen og senere voldgiftsforsøg
fremfor til våbenmagt viste sig skæbnesvanger i krigens sidste
tidsrum. Ved en overrumpling i foråret 1431 lykkedes det holste-
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nerne at gøre sig til herrer over bgen og efter et halvt års kampe
også over slottet, så at besiddelsen denne gang blev varig. Hoved
manden på hertugelig side var den fra Tyskland indvandrede
Kurt v. der Lucht, der havde været bosat som grundejer i Flens
borg, hvor han nævnes første gang som en af hovedmændene
ved drabet på Peter Attrup (se side 68). I en årrække tjente han
derefter hertug Henrik som landsknægtfører, hvortil han, modig,
krigslysten og listig, som han kaldtes i samtiden, var velegnet.
Støttet til tilhængere indenfor murene lykkedes det ham palme
søndags morgen, 25. marts, med 200 mand ved list at slippe ind
gennem en af byportene, så at Adolf og Gerhard kunne følge
efter med 400 mand. Deres fane blev plantet på torvet, sikkert
Søndertorv, da angrebet må være sket fra syd. Her modtog de
unge hertuger ridderslaget, hvorpå de selv slog ti af deres følge
til riddere. Medens fyrsterne blev på torvet med deres banner,
kom det over hele byen til blodige gadekampe mellem de hol
stenske tropper og borgerne, der nu strømmede fra kirke og
satte sig tappert til modværge efter at have hentet deres våben;
men partiet var for ulige, også fordi der blandt indbyggerne selv
skal have været et holstensksindet mindretal. Nogle borgere søgte
tilflugt i Franciskanerklostret, som dog snart blev erobret, andre
på slottet eller i et massivt stenhus i nærheden; også dette blev
efter nogle dages tappert forsvar tvunget til overgivelse. Da hele
byen i øvrigt var besat, og borgerne allerede på selve angrebsdagen
havde måttet aflægge troskabsed til hertugerne, blev kun slottet
tilbage som støttepunkt for det danske forsvar. Dette forsvaredes
med stor sejghed af ridderen Morten Jensen (Gyrstinge) og Gert
Gyldenstierne, biskop af Børglum. Den oprindelig kun 200 mand
stærke besætning blev forøget med 400, men det begyndte snart
at knibe med tilførsel, da adgangen til borgen fra landsiden
hindredes ved grave, anlagt af 800 frisere, som hertugerne havde
tilkaldt fra Ejdersted. Derimod lykkedes det at holde en uhindret
forbindelseslinie med søen, rimeligvis gennem Flensborgs nord
ligste kvarter, Ramsherred, og 9. maj undsattes slottet af en
flåde, der under Erik Krummedige, som var gået over på kongelig
side, bragte store tilførsler af proviant og vel også af mandskab —
opgivelserne af besætningens størrelse veksler fra 500 til 1000
mand. Men også holstenerne kunne nu takket være deres forbund
med hanseaterne benytte søvejen; en flåde, der var udrustet af
de af stæderne i denne krig meget benyttede vitalianere, og som
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var ladet med en overdådighed af proviant, løb sidst i juni
ind i havnen; den lybske krønike fortæller, at den blev hilst
med drilske hånsord af de danske, der ikke ville lade sig
mærke med deres skuffelse. Snart forværredes situationen. Erik
Krummedige måtte på grund af ugunstig vind opgive et senere
undsætningsforsøg fra søsiden. Kongen selv havde foretaget
store udrustninger både til lands og til søs, men uden at opnå
noget resultat, idet en mærkelig ubeslutsomhed i de afgørende
øjeblikke synes at have lammet hans krigsførelse. Imedens steg
nøden hos de indespærrede tropper, der til sidst som hungrige
ulve kastede sig over kødet af hunde og katte, og slottet måtte
omsider overgive sig i begyndelsen af sept., vistnok den 1., mod
ret for besætningen til at drage frit bort med ære — en ret,
som efter det kække udholdende forsvar over for en overmagt
var fuldt ud fortjent.
Efter tabet af Flensborg opgav man fra dansk side håbet om
at fordrive holstenerne. Nyhus faldt samme efterår, og kongen
havde af hertugdømmet i det væsentlige nu kun Haderslev og
Ærø tilbage. Også disse sidste rester af dansk besiddelse i Søn
derjylland blev få år senere af det danske rigsråd overladt til
hertug Adolf, og 30. april 1440 blev han af kong Eriks efter
følger Christoffer af Bayern forlenet med hertugdømmet som
arve len.

Byret og retsvæsen
Grundlaget for den i Flensborg gældende retsorden var til alle
tider den almindelige jyske ret, d. v. s. i første linie Valdemar II.s
Jyske Lov fra marts 1241. Også før 1241 har der formentlig eksi
steret samlinger af de i Jylland gældende retsregler, men om
deres omfang og indhold kan intet siges, og det er i hvert fald
sandsynligt, at en stor del af retsordenen kun har været over
leveret gennem den mundtlige tradition. Også efter tilvejebrin
gelsen af Jyske Lov var der store områder af retslivet, for hvilke
der ikke fandtes skrevne retsregler, og dette gjaldt ikke mindst
i købstæderne, hvor livsforholdene i mange henseender adskilte
sig væsentlig fra dem, landsloven havde for øje. Man må regne
med, at lige så længe der har eksisteret en befolkning i Flens-
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borg, som ernærede sig ved handel og håndværk, har det været
nødvendigt at supplere landslovens regler med særlige byretlige
bestemmelser, og disse er formodentlig blevet tilvejebragt gen
nem påbud, udstedt af byens herre eller af hans stedlige repræ
sentant, måske også til en vis grad gennem den retspraksis, der
nødvendigvis måtte opstå som følge af, at byen havde sin egen
domstol, bytinget, hvis oprindelse taber sig i en fjern fortid.
Det er klart, at en bys retsorden på denne måde måtte blive
et temmelig uoverskueligt kompleks af retsregler af forskellig
oprindelse og alder, og at der føltes trang til at tilvejebringe en
egentlig kodifikation af retten. I så henseende adskilte forholdene
i Flensborg sig ikke fra andre købstæders. I Slesvig var der
temmelig tidligt — måske allerede i begyndelsen af 13. årh. — ad
privat vej foretaget en sådan kodifikation. I Tønder ordnede man
sig på den måde, at man 1243 fik hertug Abels tilladelse til at
overtage den for Lübeck udarbejdede by lov, som på denne måde
langt ned i tiden kom til at gælde som ret i Tønder. Andre steder
var det byens herre, som udstedte en stadsret for den enkelte
købstad, hvilket naturligvis ikke udelukker, at det var byens egne
myndigheder, som havde foretaget den nærmere udformning af
indholdet. Hvis dette ikke har været tilfældet, er det i hvert fald
vanskeligt at forklare, at indholdet af de af de forskellige konger
udstedte stadsretter frembyder så store forskelle.
Det var imidlertid langtfra alle købstæder, som rådede over de
nødvendige kvalificerede kræfter, som krævedes for at kunne
sætte byens retsorden i paragraffer, og under disse omstændig
heder måtte mange, navnlig mindre, købstæder give afkald på
at få en original byret. De henvendte sig derfor til en anden
købstad, som i forvejen havde en skreven ret, og fik en afskrift
af denne. På denne måde kom visse af de middelalderlige stads
retter til at vandre næsten hele landet rundt, medens omvendt
antallet af originale stadsretter er forholdsvis ringe.
På baggrund heraf er det næsten påfaldende, at der i Flensborg
fra et tidsrum af mindre end 200 år er bevaret ikke mindre end
fire stadsretter, som afviger mere eller mindre fra hinanden, og
spørgsmålet om forholdet mellem disse tekster har da også givet
anledning til en omfattende diskussion i den foreliggende litte
ratur.
Det drejer sig om følgende tekster, der i den nyeste udgave er
betegnet som:
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Tekst I. Flensborg stadsret af 16. august 1284. — Indeholder
101 artikler og er affattet på latin.
Tekst II fra ca. 1300. — Indeholder 133 artikler og er affattet
på dansk.
Tekst III. Flensborg stadsret fra 1431. — Indeholder 128 artik
ler og er affattet på plattysk.
Tekst IV fra 14.—15. årh. — Indeholder 132 artikler og er af
fattet på latin.
Af disse tekster er tekst I ubestrideligt den ældste, om end den
først er overleveret i et håndskrift fra efter 1562. I Westphalens
Monumenta inedita findes imidlertid delvis aftrykt et håndskrift
fra 1386, som senere er gået tabt, men som ifølge Westphalens
oplysning var forsynet med samme indledning som de øvrige
håndskrifter af tekst I. Ifølge denne skulle byretten være tilveje
bragt af »oldermænd, rådmænd og øvrige borgere i byen Flens
borg med hertug Valdemars tilladelse den 16. august 1284, idet de
ikke havde nogen skreven byret.« Det er dog ikke givet, at denne
indledning, der altså ikke kan føres længere tilbage end til et
håndskrift, som var ca. 100 år yngre end selve teksten, oprinde
lig har haft sin plads i denne, idet den kan være taget fra en
anden tekst af byretten. Både tekst II og tekst III, der ikke blot
i omfang, men også i indhold adskiller sig væsentlig fra tekst I,
har nemlig en indledning af omtrent samme indhold, og for tekst
II.s vedkommende foreligger denne tilmed i et håndskrift fra ca.
1300, altså omtrent samtidigt med den stadfæstelse, som teksten
omtaler.
Imidlertid er det en kendsgerning, at der den 29. dec. 1284 eksi
sterede en stadsret for Flensborg. Et pergamentsbrev fra denne
dag indeholder nemlig hertug Valdemar IV.s stadfæstelse af alle
de artikler, som findes »afmalede i vore elskelige borgere i Flens
borgs lovbog«. Dog undtages tre nærmere betegnede artikler fra
stadfæstelsen, men ingen af disse forekommer i nogen af de
bevarede tekster, således at de nu eksisterende 4 tekster i hvert
fald på tre punkter har adskilt sig fra den tekst, som blev fore
lagt hertugen til stadfæstelse. Hvorvidt der også har været andre
forskelle, lader sig ikke sige, men brevet af 1284 viser altså, at
der tidligere har eksisteret en femte tekst af byretten, som nu
ikke mere er bevaret.
Når hertugen udtrykkelig undtog visse af stadsrettens artikler
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fra sin stadfæstelse, var det nærliggende, at man ved tilvejebrin
gelsen af nye eksemplarer af stadsretten udelod disse artikler
af teksten. Spørgsmålet er herefter, om det er tekst I eller tekst
II, som nærmest svarer til den af hertugen stadfæstede tekst,
idet man i denne forbindelse kan se bort fra tekst III og IV. De
to førstnævnte tekster er nemlig i den grad forskellige fra hin
anden, at den for dem fælles oplysning om, at de skulle være til
vejebragt en bestemt dag 1284, må være urigtig for den ene af
teksternes vedkommende. Tekst II er affattet på dansk, men kan
jo meget vel tænkes at være en oversættelse af den af hertugen
stadfæstede tekst, idet denne efter tidens skik formentlig har
været affattet på latin.
Efter den almindelige opfattelse er det tekst I, som blev stad
fæstet af hertug Valdemar, medens tekst II repræsenterer en
af byens myndigheder i årene 1295—1300 tilvejebragt revideret
tekst. Dette støttes især på, at der umiddelbart efter tekst II
i samme håndskrift og med samme hånd er indført nogle be
stemmelser, som siges at være stadfæstet af hertug Valdemar IV
i 1295. Dette argument forekommer dog meget svagt. At de to
aktstykker er indført med samme hånd, viser kun, at det er sket
inden for samme »byskriver«s funktionstid, men denne kan lige
såvel være faldet i tidsrummet 1284—95 som i årene efter 1295.
Herigennem bliver det ikke muligt at datere den danske tekst af
byretten.
På den anden side må det indrømmes, at hvis man ikke anta
ger, at tekst I er den tekst, som står nærmest ved den af hertugen
stadfæstede byret, kommer tekst I på en vis måde til at svæve
i luften. Nogle forfattere har da også ment, at den må repræ
sentere en i Flensborg foreløbig benyttet byret, der ligger forud
for den, som blev stadfæstet i 1284, og at det altså var tekst II,
som blev stadfæstet dette år. Denne teori kan ikke afvises som
urimelig. Det er et faktum, at tekst II, som foreligger i et hånd
skrift fra ca. 1300, om sig selv siger, at den er stadfæstet af her
tugen, og når man konstaterer, i hvor høj grad tekst II afviger
fra tekst I, forstår man, at det ville have været et meget groft
falsum fra byens myndigheders side at udgive tekst II for at
være konfirmeret, hvis det i virkeligheden var tekst I, som var
det. Ganske vist foreligger der fra middelalderen adskillige eks
empler på sådanne forfalskninger, men det er ganske usandsyn
ligt, at man skulle have foretaget en sådan endnu i hertugens
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levetid (han døde først i 1312) eller i tiden umiddelbart derefter,
medens det virkelige forhold endnu var i frisk erindring.
Det afgørende argument imod, at tekst I nogensinde skulle have
været benyttet som stadsret før 1284, ligger dog deri, at det ud
trykkelig siges i indledningen til tekst II, at man ikke tidligere
havde nogen skreven byret i Flensborg. Under disse omstændig
heder kan tekst I næppe forklares på anden måde end som et
foreløbigt udkast til den endelige tekst af Flensborg stadsret; men
den har haft det held at undgå den ødelæggelse, som er blevet
så mange af middelalderens aktstykker til del, og i senere tid er
man da gået ud fra, at man her stod over for selve den latinske
original til stadsretten, som var stadfæstet af hertugen, idet man
overså ikke blot, at den manglede de tidligere omtalte artikler,
men også, at den på adskillige væsentlige punkter adskilte sig fra
den danske tekst, som i byarkivet forelå i et håndskrift fra ca.
1300, og som om sig selv oplyste, at den var stadfæstet af her
tugen. Ved gennemgangen af byrettens bestemmelser vil der blive
lejlighed til at gøre forskellige iagttagelser, som yderligere be
styrker opfattelsen af tekst I som et foreløbigt udkast.
Tekst III rejser i modsætning til de i det foregående omtalte
tekster ingen særlige problemer. Den slutter sig meget nøje til
tekst II, som den oversætter til plattysk. Når den har udeladt en
række regler om toldsatser, er forklaringen herpå sandsynligvis,
at disse satser var gået af brug på den tid, da oversættelsen fandt
sted. Når denne henføres til 1431, skyldes det en oplysning hos
Westphalen; det ældste bevarede håndskrift er fra 1492. På den
anden side indeholder den nogle enkelte mindre betydningsfulde
bestemmelser, som ikke har noget sidestykke i den danske tekst.
Tekst IV er derimod en ejendommelig tekst. Den anvendtes i
senere tid i Åbenrå som stadsret tillige med tekst III, men om
dens alder kan intet siges med bestemthed. Forfatteren af tekst
IV synes dog at have kendt alle de tre andre tekster af Flensborg
byret. Således medtager han de for tekst III særlige bestemmelser;
men på de få punkter, hvor der er forskel mellem tekst II og
III m. h. t. de enkelte bestemmelsers rækkefølge, er ordningen
i tekst II lagt til grund. Hvorvidt oversættelsen til latin er sket
på grundlag af tekst II eller tekst III, er vanskeligt at sige. Under
tiden ligger oversættelsen nærmere ved den plattyske end ved
den danske tekst, undertiden er forholdet det omvendte. Hvad
der giver tekst IV en særlig ejendommelig karakter, er imidler-
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tid, at i de tilfælde, hvor tekst II og III bygger på en bestemmelse
i den kortere tekst I, overtages den latinske formulering af be
stemmelserne i denne ordret, uanset om reglen måtte være ændret
i tekst II og III. Derved har en række bestemmelser fået deres
plads i tekst IV til trods for, at de måske aldrig havde været
gældende ret i Flensborg, eller i hvert fald meget tidligt havde
mistet deres gyldighed. Straffen for at sagsøge en borger uden
for byen er således sat til 3 mark i overensstemmelse med tekst I,
medens både tekst II og III foreskrev en bøde på 40 mark. Forsåvidt angik arvingsløs ejendom og faderløses gods, havde tekst
I bestemt, at fogden i forbindelse med rådet skulle tage godset i
forvaring, medens tekst II og III lader rådet optræde alene. Tekst
IV indsætter derimod fogden i hans gamle beføjelser i så hen
seende (art. 98 og 11).
Den omstændighed, at forfatteren af tekst IV har overtaget så
mange af bestemmelserne i tekst I i deres oprindelige latinske
formulering, er ikke udtryk for, at han har haft vanskeligheder
ved på egen hånd at oversætte byretten til latin. Tværtimod viser
hans arbejde i det hele, at han var i besiddelse af betydelige evner
til at formulere lovregler på latin. Derimod har det knebet med
juridisk indsigt. Enkelte af bestemmelserne er helt misforstået,
f. eks. de i art. 74 og 107 optagne. I art. 63 indfører han som over
sættelse af udtrykket thre oræ penning det ret uforståelige: 3 oras
marcas, medens den rette oversættelse ville være 3 oras denarioruin, et udtryk som forekommer på mangfoldige steder i tekst I.
— For retsudviklingen i Flensborg har tekst IV dog næppe fået
nogen som helst betydning.
Vil man herefter danne sig et indtryk af retstilstanden i mid
delalderen i Flensborg, er det naturligt at tage udgangspunktet
i den danske tekst af stadsretten. Tekst I må som omtalt antages
at repræsentere et foreløbigt udkast, og det kan ikke med sikker
hed siges, hvorvidt den nogen sinde har været gældende ret. Den
betegner en omarbejdelse af de for Slesvig gældende byretlige
regler med særligt henblik på forholdene i Flensborg; men denne
omarbejdelse er ført langt videre i tekst II, således at f. eks. ad
skillige af de strafferetlige bestemmelser er væsentlig skærpet.
I den danske tekst ser_..man tillige et fuldt udviklet bystyre,
medens tekst I kun indeholder de ovenfor nævnte lidet vidt
gående bestemmelser om visse beføjelser for rådet. I den gamle
byret for Slesvig forekommer overhovedet ikke noget byråd,
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hvilket man heller ikke kunne vente på det tidspunkt, da den
blev nedskrevet, medens rådet i den danske tekst af Flensborg
er blevet et meget mægtigt organ. Hvad der loves og indgås for
rådet, skal være lige så gyldigt, som hvis det var foretaget på
tinget. Rådet kan tilsidesætte de eder, som er aflagt på bytinget,
med den begrundelse, at der foreligger mened, og hvis en mand
sagsøges af fogden, kan han skyde sig ind under rådet. Ej heller
kan fogden gøre nogen mand til borger uden rådets vilje, ligesom
han ikke har nogen indflydelse på rådets sammensætning. Det er
principielt selvsupplerende, men oldermanden for Knudsgildet
skal være med til at vælge de nye rådmænd eller efter omstændig
hederne til at afsætte rådmænd. Alle disse bestemmelser betyder
så væsentlige indskrænkninger i fogdens magt, at de ikke godt
kunne være indsat i stadsretten uden samtykke af byens herre,
hvilket gør det yderligere sandsynligt, at det er den danske tekst
af byretten, som blev stadfæstet af hertug Valdemar IV.
Om end der altså allerede i byretten spores en tendens til at
lade den dømmende magt i Flensborg overgå til rådet, blev denne
ordning dog først gennemført i løbet af middelalderen. Efter stads
retten var den ordinære domstol bytinget, der ikke blot pådømte
sager, som blev rejst imod byens egne borgere, men også sager
imod personer, der ikke var hjemmehørende i byen, i tilfælde af,
at de havde begået forbrydelser i Flensborg. End ikke majestætsforbrydelsessager imod byens borgere måtte anlægges andetsteds
end ved bytinget. Tinget lededes af en dommer, som må have
været identisk med fogden. Det virkede ikke alene som domstol
i egentlig forstand, men var tillige det sted, hvor skiftet af umyn
diges og forældreløses gods skulle finde sted for at opnå gyldig
hed. Også kuldlysning af børn uden for ægteskab skulle ske på
bytinget.
Påtalen af forbrydelser tilkom den forurettede. Fogden havde
således kun påtaleret, når det drejede sig om krænkelse af de
byens herre tilkommende rettigheder. Hvad enten det drejede sig
om en civil sag eller en straffesag, formede sagens gang sig på no
genlunde samme måde. Dommerens virksomhed bestod i at lede
tinget og konstatere, om den part, som ifølge stadsretten eller Jyske
Lov skulle føre bevis for sin påstand, havde gjort det på foreskre
ven måde eller ej, hvorefter sagen henholdsvis faldt ud til fordel
eller skade for ham. Det almindelige bevismiddel var partsed
med mededsmænd, hvor parten aflagde ed på rigtigheden af sin
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påstand, samtidig med at et vist antal mededsmænd beedigede,
at han var en mand, hvis ord stod til troende, uden at de behøvede
at have nogetsomhelst kendskab til den foreliggende sag. Mededsmændene udtoges efter Jyske Lov i reglen blandt den pågældende
parts slægtninge; men i Flensborg ville det jævnligt — ligesom
i andre købstæder — være vanskeligt at tilvejebringe så stort
et antal slægtninge, da en betydelig del af byens befolkning var
indvandret til denne, og i nogle tilfælde foreskrev byretten derfor,
at medlemmer af det højeste gilde, hvori parten stod, skulle være
mededsmænd, i andre tilfælde skulle 5 af de 11 mededsmænd
være partens naboer i byen, 3 på højre side, 2 på venstre side,
medens resten af mededsmændene toges blandt gildesbrødrene.
I visse meget grove sager trådte sandemænds ed i stedet for
mededsmændenes. Det var den samme ordning, som var hjemlet
ved Jyske Lov. Sandemændene udnævntes på livstid af kongen,
og der var 8 i hvert herred. Også i Flensborg var der 8 sandcmænd. Deres virksomhed bestod i en virkelig granskning af
sagens sammenhæng, som resulterede i en edelig bekræftet erklæ
ring derom. En sådan erklæring var da bindende bevis i sagen.
Som sandemandssager nævner stadsretten sager om voldtægt,
manddrab, af hug af lemmer og visse andre sager, i det væsent
lige de samme, som Jyske Lov henviste til sandemænds cd.
Også strafferetten afspejler i det hele samme retstilstand, som
Jyske Lov fastslår. For manddrab var straffen 3 gange 18 marks
bod til den dræbtes slægt samt en overbod på een mark guld. Her
til kom imidlertid — hvad Jyske Lov ikke kender — en bøde
på 40 mark til kongen og lige så meget til byen. Også afhug og sår
bødedes i det hele med samme bøder som efter Jyske Lov. For så
vidt angik tyveri, synes dødsstraf ligesom efter Jyske Lov at have
været begrænset til tilfælde, hvor tyven var grebet på fersk ger
ning og havde stjålet til en værdi af % mark og derover. Var
tyven ikke grebet på fersk gerning, ifaldt han efter Jyske Lov
en bøde til den bestjålne på det dobbelte af kosternes værdi +
kosternes værdi, hvortil kom en bøde til kongen på 3 mark. Efter
stadsretten var bøden til kongen imidlertid erstattet med for
brydelse af hovedlodden, der jo efter omstændighederne kunne
være væsentlig større end de tre mark, men i almindelighed vel
næppe var det, således at bestemmelsen kom til at indeholde
et værn for tyvens eventuelle hustru, idet bøden til kongen ikke
kunne overstige halvdelen af boet.

30

BYRET OG RETSVÆSEN

I det hele kan det altså ikke siges, at stadsretten ved sin be
handling af de almindelige forbrydelser indtog et strengere stand
punkt end den almindelige lovgivning, men herved må dog erin
dres, at når det drejede sig om bødestraffe, indtrådte der en
automatisk forhøjelse af disse derved, at der skulle bødes samme
beløb til byen som til dennes herre, således at bøderne til det
offentlige altså blev dobbelt så høje som på landet. Derimod
kendte stadsretten en række forbrydelser, som landskabslovene
lod uomtalte. Hvis således en mands hus brændte, skulle han
betale en bøde på 3 mark til landets herre og til byen, medmindre
han ved partsed med mededsmænd kunne bevise, at andre havde
påsat branden, eller at den ikke var opstået ved hans forsøm
melse. Bag denne tilsyneladende ubillige behandling af en person,
som måske i forvejen var hårdt ramt, lå klart frygten for de
uoverskuelige følger, en ildebrand kunne få for den tæt sammen
byggede by. Af andre særlige forbrydelser kan nævnes, at hvis
en krokone eller vintapper brugte urigtige mål, var straffen her
for 3 øre til fogden og lige så meget til byen. Samme straf ifaldt
den krokone, som solgte øl til højere pris end fastsat af rådet.
Den, som ikke inden fem dage efter påbud herom af rådet lagde
sin bro (på gaden), ifaldt ligeledes bødestraf, og det samme
gjaldt den, som ikke inden en måned fjernede det møg, han havde
anbragt på sin bro — hvilket dog måtte siges at være udtryk for
en betydelig langmodighed fra byens myndigheders side.
I et enkelt tilfælde foreskrev byretten en væsentlig strengere
behandling af en forbrydelse end Jyske Lov, nemlig når nogen
»med rådet råd« begav sig til en anden mands hus, brød dette op
og dræbte eller sårede noget menneske og blev grebet på fersk
gerning. Dette var efter Jyske Lov — og tekst I — en 40 marks
sag, men byretten foreskrev, at såvel hovedgerningsmanden som
alle hans medfølgere skulle have forbrudt liv og gods. Forklarin
gen på denne skærpelse af landslovens regler får man, når man
sammenligner bestemmelsen med den nye regel, som lige var
fastsat i den almindelige rigslovgivning, nemlig i loven af 21.—27.
maj 1284. Overensstemmelsen mellem de to regler er så påfal
dende, at der ikke synes at være tvivl om, at rigslovens regel har
været forlæg for stadsrettens.
Reglerne om køb og salg, der naturligvis måtte have særlig
betydning i et samfund, som i stor udstrækning ernærede sig ved
handel, er meget interessante. Ved køb af hest, hors, syet klæde,
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skæftet økse, sværd med skede eller smedet guld og sølv krævedes
to vidner, for at parten i givet fald skulle kunne undgå at måtte
rense sig ved partsed med mededsmænd for sigtelsen for at have
stjålet tingene. En sådan ordning, der var meget naturlig på
landet, forekommer lidt ejendommelig i en købstad og må som
baggrund have en samfundstilstand, hvor den almindelige torve
handel i reglen ikke omfattede genstande af den art, men for
trinsvis uforarbejdede ting. Fra Slesvig byret havde man desuden
overtaget den regel, at køberen skulle se sig for og i alminde
lighed ikke kunne kræve, at købet skulle gå tilbage, eller få
erstatning, hvis tingen viste sig at være behæftet med mangler.
Regien omtaler dog kun fremmede købmænds salg af klæde og
gør undtagelse for det tilfælde, at tøjet bagefter viste sig at være
angrebet af møl eller råddenskab. Af særregler kan yderligere
nævnes, at fremmede ikke måtte sælge klæde i alenmål, humle
i skæppemål eller hør med bismer. Den egentlige detailhandel
skulle altså være forbeholdt byens egne borgere, hvis økonomiske
interesser beskyttedes af byrettens straffebestemmelser for de
fremmede, som handlede herimod.
I Slesvig byret fandtes en regel om, at hvis en køber havde
givet håndpenge og bagefter fortrød købet og fragik dette, skulle
han have forbrudt ikke alene håndpengene, men desuden en bøde
til sælgeren på 6 ørtug. Forfatteren af tekst I har åbenbart syntes,
at denne regel var for streng for køberen, idet han udelod bøden
på de 6 ørtug i sin tekst. Den danske tekst overtog imidlertid
Slesvig byrets regel i uforandret skikkelse, formentlig ud fra
den betragtning, at det var af stor betydning for handelssam
kvemmet, at man kunne stole på gyldigheden af løfter. Derfor
måtte man fastsætte en så klækkelig bøde for den køber, som
ville gå fra sit ord, at han i de fleste tilfælde ikke ville føle sig
fristet hertil. Et lignende hensyn til ærligheden i samhandelen
ligger bag ved den rigoristiske regel om, at den, som solgte for
falskede varer, skulle have forbrudt både sit liv og sit gods, med
mindre han med partsed med mededsmænd kunne bevise, at han
havde været i god tro. En hertil svarende bestemmelse fandtes
heller ikke i tekst I.
Et ejendommeligt afsnit af stadsrettens regler er bestemmel
serne om formueforholdet mellem ægtefæller. Efter Jyske Lov
bestod der et begrænset formuefællesskab mellem mand og hu
stru, idet f. eks. begge ægtefællers arvede jord faldt uden for
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dette, og ved den ene ægtefælles død deltes fællesformuen således,
at den efterlevende tog lige så stor lod som hvert af børnene i
denne formue. Efter Slesvig byret indgik imidlertid arvejorden
i formuefællesskabet, og ved den ene ægtefælles død udtog den
efterlevende halvdelen af boet uden hensyn til antallet af børn.
Hertil kom for hustruens vedkommende visse værdier forlods,
men denne fortrinsstilling ophævedes senere.
Denne ordning er øjensynlig forekommet forfatteren af tekst I
for radikal, idet han i sin fremstilling af reglerne i lighed med
Jyske Lov holdt arvejorden uden for fælliget og lod dette — i
hvert fald når hustruen var den længstlevende — blive skiftet
efter hoveder. Tekst II gjorde imidlertid skridtet fuldtud, for så
vidt angik behandlingen af arvejorden, idet denne blev betragtet
som fælleseje.
Som supplement til beskyttelsen for slægtningenes interesse i
arvej ordens bevarelse for dem på skiftet, når et medlem af slæg
ten var afgået ved døden og efterlod sig en enke eller enkemand,
foreskrev Jyske Lov, at arve jord altid skulle tilbydes slægten, før
den kunne sælges til nogen uden for denne. Denne ordning sig
tede til at hindre dispositioner, som kunne gøre slægtens arveret
illusorisk. Når man i Flensborg accepterede, at arvejorden indgik
under det ægteskabelige formuefællesskab, var der i og for sig
mindre trang til at opretholde lovbydelsespligtcn; men man har
dog øjensynligt ikke villet prisgive slægtens interesser fuldstæn
digt og indsatte derfor en bestemmelse i stadsretten, som ud
trykkelig fastslog lovbydelsespligten. Det måtte jo også være
tvivlsomt, om Jyske Lovs regel herom kunne komme til anven
delse, efter at arvej ordens særstilling iøvrigt var ophævet i Flens
borg. Lovbydelsespligten holdt sig meget lang tid i byen. Selv
efter at den var blevet afskaffet i kongerigets købstæder i midten
af 1C), årh. som følge af, at det almindelige formuefællesskab i
de danske købstæder nu også omfattede arvejorden, opretholdtes
den i Flensborg og fastsloges udtrykkeligt så sent som i politi
ordningen af 1600.
Som tidligere omtalt kan det af tekst III ses, at visse af bestem
melserne i tekst II i 15. årh. betragtedes som forældede, således
at de ikke gentoges i den plattyske tekst, men bortset herfra har
vi ikke mange midler til at konstatere, hvorledes retten udviklede
sig i Flensborg i løbet af middelalderen. Ved hvert hertugskifte
— senere kongeskifte — fik byen sine privilegier stadfæstet, men
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dette skete i reglen i så almindelige vendinger, at man ikke kan
se, hvori eventuelt stedfundne ændringer af den gældende ret
har bestået. 1321 føjede hertug Erik II nogle tillægsbestemmelser
til stadsretten vedrørende bryllups- og barselsfester m. m., og
allerede 1295 havde hertug Valdemar IV tilføjet et par korte
bestemmelser, navnlig om mænds og kvinders badning. Af væ
sentlig større interesse end disse mere politimæssige forskrifter
er den ret, Erik af Pommern 1413 indrømmede rådet til frem
tidig at udnævne fogden, dog under forbehold af kongens stad
fæstelse. Herved var rådsregimentet helt fastslået, og den øvrig
hedsperson, der repræsenterede byens herre, reduceret til en
slags kommunal embedsmand.
Undertiden kunne der dog opstå et vist modsætningsforhold
mellem borgmestre og råd på den ene side og byens øvrige be
folkning på den anden side, og ved visse lejligheder blev det i
den grad tilspidset, at kongen måtte gribe ind. Den bevarede
vedtægt fra ca. 1500 om, hvorledes skatten skulle pålignes, har
formentlig også som baggrund, at befolkningen har været util
freds med de principper, rådet gik frem efter i så henseende.
En nydannelse inden for forvaltningen, som skyldte praksis
sin oprindelse, kan føres tilbage til 1436. Det drejede sig om en af
rådet anlagt fortegnelse over samtlige huse og faste ejendomme
i byen, ordnet efter sogne og gader. Fortegnelsen har sikkert
tjent som hjælpemiddel for rådet, navnlig ved skatteansættelsen.
Dens oplysninger vedrører især ejendomsforhold, og ændrin
ger i dette er i en række tilfælde anført i bogen. Dog indeholder
den også en del notitser om forskellige servituter, brugsrettig
heder o. 1., uden at den dog kan betragtes som fuldstændig i så
henseende. I adskillige tilfælde er sådanne rettigheder sandsyn
ligvis begæret indført i fortegnelsen for at sikre beviset for deres
eksistens. Det var dog først i 1508, at et egentligt realregister
blev indført i Flensborg.

Kirker. Ilelligåndslius og St. Jorgensgård
Ligesom i middelalderens øvrige byer spillede kirken og det
kirkelige liv en vigtig rolle i det middelalderlige Flensborg. Her
om vidnede de mange kirker og kirkelige institutioner i byen.
3 Flensborg bys historie
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Foruden de to hovedsogne, St. Nikolai og Vor Frue eller St. Marie,
var der de to forstæder, mod øst St. Hans og mod nord Ramsherred eller St. Gertrud. St. Hans var oprindelig en fiskerlandsby,
der måske hørte under Adelby sogn, men blev senere et selvstæn
digt sogn med egen kirke; dette skal være sket 1128. Den nuvæ
rende St. Hans kirke er dog yngre, vel fra århundredets slutning,
men kan have afløst en ældre trækirke. Mod nord fandtes en
anden landsby, hvis kirke var viet St. Gertrud, den frankiske
kongedatter, forbilledet for alle, der ville øve kristenkærlighed
mod syge, fattige og fremmede. I tyske som danske købstæder,
især søkøbstæder, rejstes i kirkerne altre til hendes ære, eller
man byggede uden for byporten kapeller og småkirker, ofte med
tilhørende kirkegård for fremmede, fattige og af samfundet
udstødte. St. Gertrud kirkes alder er uvis. Den blev nedbrudt 1571,
men kirkegården benyttedes endnu i 18. årh. som fattigkirkegård.
Den oprindelige Mariekirke, antagelig en trækirke, blev i slut
ningen af 13. årh. genopført af sten. 1284, samme år som byen
fik sin stadsret, opfordrede biskop Tyge af Århus, under henvis
ning til, at værgerne og de andre sognemænd ved Mariekirken i
Flensborg var bçgyndt at bygge en ny kirke af sten, men ikke
selv havde tilstrækkelige midler til dens fuldførelse, alle til at
bidrage til kirkens opførelse, »for at den kan fuldføres ved eders
bistand, og I ved denne og andre gode gerninger, som I gør på
Herrens tilskyndelse, kan gå ind til den evige saligheds glæder«.
Han lovede alle, der angrede deres synder og ville række nævnte
kirke en hjælpende hånd, 40 dages eftergivelse af den kirkebod,
der var pålagt dem. En aflad på 40 dage, en »karene«, var den
sædvanlige aflad for bidrag til kirkebyggeri. St. Nikolai kirke skal
være opført omkring 1390, men den nuværende kirkebygning har
vel afløst en ældre. Vor Frue og St. Nikolai blev efterhånden
meget rige kirker; de ejede flere huse i byen samt flere landejen
domme, hvis indehavere stod under kirkernes jurisdiktion og
måtte udrede forskellige afgifter. At de to forstadskirker var fat
tige i sammenligning med de to bykirker, fremgår også af en for
tegnelse fra 1523 over den afgift, »katedratikum«, der tilkom
biskoppen fra stiftets kirker. Herefter skulle St. Marie og St. Ni
kolai udrede hver 24 skilling, St. Hans 12 og St. Gertrud kun 6
skilling, samme afgift, som de mindre og mindste landsbykirker
betalte.
Rundt om i Europas byer oprettedes, især efter korstogstidens
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Mariekirke, ca. 1860.
Tårn og kapel er senere ombygget.
religiøse opsving, »hospitaler«, milde stiftelser til pleje af fattige
og syge. De faldt i to grupper, helligåndshuse og St. Jørgensgårde.
Disse sidste havde den særlige opgave at tage sig af de mange
spedalske, medens helligåndshusene var plejestifteiser for syge,
fattige og gamle og gæstehjem for rejsende.
Omkring 1280 omtales en St. Jørgensgård i Flensborg. St. Jørgensgårdene lå i byernes udkant, og de mange stednavne, hvori
helgenens navn indgår, viser, hvor talrige de har været. I Flens
borg vidner navnet Jørgensby endnu om St. Jørgensgården, men
dens historie er i øvrigt næsten ukendt, og man ved ikke, hvornår
den er oprettet. Ifølge en fortegnelse i Flensborgs jordebog fra
ca. 1450 ejede St. Jørgensgård flere ejendomme i og uden for
Flensborg; her nævnes også dens kirke. Hele komplekset, hos
pital, kirke og kirkegård synes af hensyn til smittefaren at have
været omgivet af en grav. St. Jørgensgården har ligesom hellig
åndshuset haft asylret. 1582 blev den nedrevet, og stenene an
vendtes til St. Nikolai kirkes tårn.
Helligåndshusene havde ingen indbyrdes forbindelse og må
ikke forveksles med helligåndsordenens klostre. Navnet skyldes,
3*
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at man betragtede de barmhjertighedsgerninger, der øvedes i disse
huse, som vidnesbyrd om helligåndens gerning. Helligåndshuset
nævnes første gang i hertug Valdemars beskyttelsesbrev af 24.
juli 1325 som »nylig opført«. Hertug Valdemar tog helligånds
huset under sit værn, fritog det, dets ejendomme og landboer
for alle afgifter undtagen under almindeligt påbud om landets
forsvar. Forstanderen fik jurisdiktionen over husets bønder i alle
sager, hvis bøde ikke oversteg 3 mark. I et nyt privilegiebrev af
18. okt. 1330 stadfæstede og udvidede hertugen privilegierne til
også at gælde 40 marks sager og tildelte samtidig helligåndshuset
asylret. Udtrykket »nylig opført« må hentyde til selve bygningen,
og man kan næppe heraf slutte, at helligåndshuset først er op
rettet kort tid før 1325, thi brevet viser, at stiftelsen allerede på
dette tidspunkt havde så store besiddelser, at de årligt gav en
indtægt på 150 mark kobberpenge. I forbindelse med opførelsen
af den nye bygning havde man altså udvirket et nyt privilegie
brev hos hertugen, men selve stiftelsen må på dette tidspunkt
have bestået en årrække, hvilket også synes at fremgå af hertug
Valdemars brev fra 1330, hvori han taler om »alle de friheder,
som vi og vore forfædre har skænket omtalte hus«.
Helligåndshusene kunne være oprettet både af gejstlige og af
fyrster og borgere, og de havde som regel et stærkt kirkeligt
præg. I Tyskland lykkedes det i løbet af 14. årh. byernes driftige,
selvbevidste borgere at få helligåndshusene i deres hånd, så at
biskopperne måtte overlade magistraterne ledelsen af helligånds
husene og dermed af byernes hospitalsvæsen. I Danmark var der
imod gejstlighedens magt i denne henseende i stadig vækst mid
delalderen igennem. Kun i få byer var helligåndshuset undergivet
byrådets styrelse, bl. a. i Flensborg. Helligåndshuset nød megen
velvilje hos regeringen, hvad hertug Valdemars privilegiebreve
viser. Men også borgerne var velvilligt indstillet overfoT det, og
efterhånden blev det en af byens rigeste kirkelige institutioner.
Vi har flere eksempler på, at det udlånte penge til rådet. Ifølge
den fortegnelse over husets ejendomme i og uden for byen, som
magistraten lod forstanderen Lasse Brodersen udarbejde i 1451,
ejede det 28 huse i Flensborg og 25 landejendomme. De af hel
ligåndshusets forstandere, vi kender, var borgere. Forstander i
1426 og 1443 var Johan Snellink, »en beskeden mand«. Han til
hørte sammen med sin hustru Bodil det fornemme Vor Frue køb
mandsgilde og var altså en anset borger. Lasse Brodersen næv-
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nes som forstander 1445 og 1451; hans
navn findes i fortegnelsen fra 1436 over
grundejendomme og grundejere i Flens
borg. 1514 er den kendte borgmester
Marqvard Holste forstander, et vidnes
byrd om helligåndshusets nære tilknyt
ning til rådet. 1327 nævnes husets fire
værger, alle lægmænd. Helligåndshuset i
Flensborg var altså i udpræget grad en
borgerlig stiftelse. At kalendebroderen
Søneke Kyyl (Sunke Kulle) i 1386 byg
gede en kirke til helligåndshuset og der
med skabte et fælles kapel for dette og
præstegildet, kan dog måske være udtryk
Flensborg hospitalers
segl.
for, at præstegildet herved søgte at få
I seglet ses martyren
nærmere tilknytning til helligåndshuset,
Laurentius med risten
i hvis bygning det tidligere havde holdt
og sejrens palme.
sine møder. Stiftelsens kirke havde sin
egen præst, og 1490 var »Hr. Hermen Smyt præst ved Hellig
gejsten«; derimod synes forstanderne at have været lægmænd.
Fra omkring 1300 er der bevaret et segl, der bærer indskriften:
»S (IGILLUM) HOSPITALIUM IN FLENSABURIGH«. Hospitalium er flertal, og seglet viser således, at byens hospitaler, St. Jørgensgården og helligåndshuset, har haft fælles ledelse, forment
lig i nær tilknytning til rådet.
Af klostre havde Flensborg kun et, Franciskanerklostret, der
blev grundlagt i 1260’erne; dets historie hører overvejende sen
middelalderen til.

Franciskanerklostret og marianerne
Franciskanerklostret er den af de kirkelige institutioner, hvis
historie er bedst kendt. Det er antagelig grundlagt 1263 af Jo
hannes Hviding, der tidligere havde været drost hos hertug Erik
Abelsøn og selv blev begravet i klostret. Allerede 1269 holdt orde
nen sit provinskapitel her, hvorfor klostrets opførelse på dette
tidspunkt må have været nogenlunde afsluttet. Det var viet den
hellige Kathrine, hvis billede fandtes i dets segl, og kaldes ofte
St. Kathrineklostret. Som ordensreglerne foreskrev, blev klostret
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ledet af en guardian, og sammen med de andre franciskaner
klostre i Danmark, Sverige og Norge udgjorde det ordensprovin
sen Dacia, der var inddelt i kustodier under ledelse af en kustos.
Klostret i Flensborg hørte under kustodiet Ribe, der var et af
provinsens største og omfattede klostrene i Ribe, Slesvig, Tønder,
Flensborg og Kolding, alle fra 13. årh.; hertil kom 1494 klostret
i Husum. Guardianen i Ribe var som regel tillige kustos. Det
årlige provinskapitel holdtes flere gange i Flensborg. I begyndel
sen var der et nært sammenhold mellem kustodiets klostre; dette
fremgår bl. a. af pave Nicolaus IV.s afladsbrev af 13. sept. 1291,
der rettede sig til alle kustodiets klostre og lovede alle, som på
visse helligdage besøgte klosterkirkerne, en aflad på et år og 40
dage. Striden mellem kongeriget og hertugdømmet medførte, at
kustodiets overhoved blev valgt blandt munkene i et af de søn
derjyske klostre, som jo var i flertal inden for kustodiet. Fra be
gyndelsen af 1490’erne var guardianen i Flensborg, Claus Smyter,
tillige kustos.
Under de langvarige stridigheder mellem de holstenske grever
og den danske krone i 15. årh.s første halvdel var Flensborg
og Duborg kronens sikre støtte; også munkene var dansksin
dede. Da kejser Sigismunds kommissær 1424 var i Flensborg
for at undersøge, hvem hertugdømmet med rette tilhørte, fandt
vidneforhøret sted i klostret; blandt de af kongen indkaldte 27
vidner var 5 danske biskopper med ærkebiskoppen i spidsen.
I årene omkring 1430 førte klostret en strid med cistercienserne
i Ryd, som var tysksindede. Nord for Flensborg lå i Krogsris
(Klusris) et lille kapel, hvis gudstjeneste på grund af formind
skede indtægter næsten var ophørt. Hertug Henrik skænkede
da kapellet til cistercienserne, der lovede at forny gudstjenesten,
men da han døde kort efter, overdrog kongen franciskanerne
patronatsretten til kapellet mod, at de daglig læste messe her og
holdt Vor Frue tider. I marts 1431 indtog holstenerne imidlertid
Flensborg, hvis borgere forsvarede sig bag klostrets ringmur.
Kapellet blev påny overdraget klostret i Ryd og var i dets besid
delse indtil reformationen. Munkene i Flensborg blev taget i ed
og måske delvis ombyttet med tyske munke; den ovenfor omtalte
Claus Smyter synes at have været tysk.
Gråbrødrene i Flensborg stod i et godt forhold til byens borgere.
I købmandsgildets og St. Gertrudsgildets medlemsfortegnelse fin
des navnene på flere franciskanere. Både enkeltpersoner og gilder
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stiftede sjælemesser i klosterkirken. De fire håndværkerlav, der
var sammensluttet i St. Lucas’ og St. Elegii gilde, traf 1490 den
aftale med Claus Smyter, at munkene to gange årlig — 19. okt.,
dagen efter St. Lucas, og 25. juni, St. Loyes’ dag — skulle holde
messer og vigilier for gildets medlemmer, samt sjælemesser og
vigilier, når en broder eller søster var afgået ved døden. I den af
magistraten stadfæstede gildeskrå fra 1497 var der dog kun tale
om een årlig »begængelse«, 19. okt. Da generalvikarens kommis
sær, guardianen i Nimwegen Anthonius Raeffelt, 1495 opholdt sig i
Flensborg, gav han gildet del i alle minoritternes åndelige goder,
messer, bønner og faste på grund af dets velgerninger mod klostret.
Både adelige og velstillede borgere viste på forskellig måde
klostret velvilje, skænkede penge, messeklæder, bøger og andre
gaver. En borger lod kirkens hvælvinger reparere, en anden
forærede den nye stole og bænke. Klostrets køkken og fadebur
blev heller ikke glemt. Og i 1479 bestemte Lübeckborgcren Hein
rich Pentzyn i sit testamente, at der årlig skulle gives munkene
12 stob vin »til at holde messe for . . . derfor begærer og vil jeg,
at de hver dag skal tage det Mariabillede, som jeg gav dem, op
på alteret og synge Alma redemptoris med de vers og kollekter,
som det sømmer sig.«
Inden for franciskanerordenen havde der næsten fra første be
gyndelse været strid mellem en mildere og en strengere retning.
I 14. årh. fremkaldte klostertugtens forfald en reformbevægelse,
der krævede streng overholdelse af Frans’ regler om fattigdom
og ejendomsløshed. Da konciliet i Konstanz 1415 havde anerkendt
denne retning, observcinterne, som en særlig ordensgruppe under
ledelse af en generalvikar, tog striden mellem konventualer og
observanter fart. I sidste halvdel af 15. årh. nåede klosterrefor
men til Danmark, men trængte kun langsomt frem, og først 1495
sejrede den i Flensborg. Klosteret her var det første i kustodiet,
som tilsluttede sig observansen. Det skyldes næppe, at kloster
tugten var ringere her end andetsteds, selv om munkene ikke var
altfor nøjeregnende med de strenge regler om fattigdom og et
asketisk levned. I Flensborg gennemførtes reformen mere frede
ligt end sædvanligt. Kongen og borgerne anmodede provinsialministeren om, at klostret overdroges til observanterne, hvad
denne mærkelig nok tillod. I det pavebrev af 10. nov. 1495, der
gav tilladelse til nyordningen, var det rådet og borgerne, der stod
som ansøgere. Reformen gennemførtes ved hjælp af 6 danske
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munke og havde bl. a. til følge, at klostrets anseelse blev større
og gaverne flere. Fra nu af blev klostret ved med at være dansk,
idet generalvikaren lovede, at der fremtidig ikke skulle optages
fremmede munke uden kongens tilladelse.
I middelalderens løb rejstes i de to store bykirker talrige side
altre, dels ved piller og vægge, dels i særlige kapeller. De fleste
altre var stiftet af gilderne og indviet til gildets helgen. Alene i
Mariekirken var der omkring 15 altre, og til at sørge for guds
tjenesten ved alle disse altre behøvede man et stort præsteskab,
de såkaldte messepræster eller vikarer, der lønnedes af gilderne.
De skulle afholde de sjælemesser og øvrige kirkelige handlinger,
som gilderne eller fromme og rige borgere havde indstiftet til
evig tid. Da reformationen kom med sin lære om Kristi for
soningsdød alene som frelsens grund forsvandt alle sidealtrene
med deres sjælemesser, hvis forudsætning var troen på helgener
nes forbøn og messen som en gentagelse af Kristi offer.
I middelalderen, navnlig i dens sidste århundreder, udfoldedes i
disse smukt udstyrede kirker et rigt og mangeartet gudstjeneste
liv. Til de mange offentlige gudstjenester som messer og vesper
andagter kom de talrige private; ved alle sidealtre læste eller
sang gildernes messepræster til stadighed messer eller holdt
vigilier. Hertil kom alle de sjælemesser, som velhavende borgere
havde indstiftet for sig og deres familie. Fra Mariekirken er der
bevaret en fortegnelse over de sjælemesser eller memorier, som
årlig skulle afholdes i denne kirke. Fortegnelsen er udfærdiget
af kirkens sognepræst 30. sept. 1484 og fortsat til efter 1514.
Efter en kort omtale af nogle almindelige regler for afholdelsen
af disse særlige gudstjenester nævnes for vinterhalvåret 11 og for
sommerhalvåret 27 memorier. Ved hver enkelt anføres stifterens
navn, tidspunktet for dens afholdelse, størrelsen af den dertil
henlagte kapital, oftest 20—30 mark lybsk, oplysning om, hvor
pengene var anbragt, og hvor stor renten var, hvornår den blev
udbetalt, og hvorledes den skulle fordeles mellem sognepræsten,
de fungerende præster, eventuelt kor og fattige disciple. Under
tiden henvistes dog blot til et forseglet brev i vikarernes arkiv
skrin og til missalebogen, der lå på højaltret.
Til Mariekirken var desuden knyttet en særlig marianerstiftelse. 1475 oprettede adelsmanden Detlev Mystorp og hans
hustru Elisabeth ved kirkens nordre side et kapel med alter og
ansatte fire præster til at gøre tjeneste dér, de såkaldte marianere
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Kalkmaleri i Mariekirken.
Emnet er hentet fra Lukas 1. kap. v. 60. Elisabeth (i midten) siger: han
skal kaldes Johannes, medens personerne ved siden siger: Zacharias.

eller Mariatjenere. Stiftelsen var doteret med 2000 mark lybsk,
en betydelig sum, der var udsat hos brødrene Hans og Henrik
von Ahlefeld mod, at disse svarede de fire marianere en årlig
rente på 140 mark. Desuden købtes en præstebolig nord for kir
ken. Disse marianere, en slags ordenssamfund uden ordensløfter,
skulle hellige sig tjenesten for Jomfru Maria. Deres pligter var
nøje fastsat. De skulle hver dag holde to messer, hvoraf den ene
skulle være en sunget messe, helliget Jomfru Maria, og i forbin
delse hermed skulle der holdes forbøn for stifterne. Den anden
messe skulle blot en af præsterne læse, enten før eller efter den
sungne messe. Desuden skulle der om søndagen holdes messe og
bøn til Treenigheden, mandag til alle engle, tirsdag til Hellig
ånden, onsdag til Peter og Paulus, torsdag en Hellig Legems
messe, fredag en Hellig Kors-messe og lørdag en St. Anna-messe.
Præsterne skulle desuden, til den hellige Treenigheds og Guds
moders ære, »med inderlighed« synge de syv tidebønner på
samme måde, som de holdtes i kirken i Haderslev. Marianerne
måtte ikke have andre indtægter eller opgaver, for at de ikke skulle
forsømme deres gudstjenester. Straffen for uregelmæssigheder
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og forsømmelser var nøje fastsat. I fastetiden opførtes passions
spil i kirken; herunder anvendtes en i kapellet opmuret grav som
Kristi grav. Marianerne skulle desuden deltage i alle kirkens
memorier. For deres tjeneste fik de hver 20 mark årlig. For at
ophjælpe stiftelsen tilstod biskop Helrik v. d. Wisch af Slesvig i
sit stadfæstelsesbrev 40 dages aflad til alle, der bidrog til denne
gudstjenestes »bestandighed«, angrede og skriftede deres synder
og overværede dens tider og messer.

Bygningskunst
Kunst lever af samfundets overskud! På kunst i Flensborg
gennem tiderne passer det så afgjort. Gik det staden godt, blom
strede kunsten — og omvendt.
Spørger man, om Flensborg som kunstby i de mange århun
dreder før 1864 har spillet en førende rolle, med indflydelse på
kunstens udvikling både nordpå og sydpå, må svaret blive benæg
tende. Denne stad, på grænsen mellem to kulturer, har været
modtagende, har formidlet strømninger udefra, men også i mange
tilfælde forvaltet dem på frisk og levende måde. På den anden
side turde det også være betegnende, at indfødte kunstnere af
format, som Melchior Lorch, ikke blev i deres fødeby, men søgte
ud mod større horizonter, og endelig må det ikke overses, at ad
skillige smukke og gode ting af billedhugger- og malerkunst ikke
er skabt af flensborgere eller blevet til i byen selv — til gengæld
er de altid vidnesbyrd om sans for skønhedsværdier og ønske om
at besidde dem. Men i alt dette skiller Flensborg sig ikke ud fra
andre større danske byer, og som randland til de kulturelt førende
stater, specielt Tyskland og fjernere Frankrig og endnu fjernere
Italien, har også Danmark stort set været den skæbne undergivet
at tage imod og bearbejde det fremmede til eget brug.
Om autentisk flensborgsk kunst alene bliver følgelig ikke tale
her — der er jo forøvrigt også kunst skabt af flensborgere rundt
om i verden — men kun om kunst i Flensborg, uanset af hvem
den er skabt, eller hvorfra den er kommet.
I middelalderens dage er det så afgjort bygningsværkerne, der
fyldigst repræsenterer kunst i Flensborg.
Først ret sent — i Valdemarernes tid — kom Flensborg ind
i den frodige, vældige kunstneriske drift mod ny arkitektonisk
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skønhed, der med den romanske kunst efterhånden bemægtigede
sig også det danske folk og skulle blive toneangivende indenfor
tidsalderens førende kunstneriske frembringelser. Men på ro
mansk kunst er Flensborg rigtignok fattig. Det forklares på natur
lig måde af byens sene tilblivelse som virkelig stad, men det blev
det lille samfund ved fjordens inderste vig beskåret tidligt at få
en kirke af sten, opført i den herskende, på romerske byggetradi
tioner hvilende nye stil. Den blev indviet til St. Hans og er af
tidens beskedneste type, beregnet på kun at tjene et lille menig
hedssamfund. Kirken fik et rektangulært skib med kvadratisk,
senere forlænget, kor og havde fladt bjælkeloft — ganske som
Angels landsbykirker og som mange af disse opført med rå mark
sten, store og små i tilfældig blanding; kun hjørnerne er kvader
huggede. Til vinduesindfatninger var anvendt mursten, der her
hjemme først kom i brug ved midten af 12. årh., bl. a. i Valdemarsmuren. Meget enklere og mere fordringsløs kunne den fornemt-alvorlige romanske bygningskunst ikke godt give sig til
kende. Uden tårn, som kirken da var, har den heller ikke kunnet
syne synderligt på skrænterne ned mod fjorden, og dog har den
virket monumentalt mellem de lave huse ved dens fod.
St. Hanskirken er, trods senere ombygninger og tilbygninger,
nu det eneste synlige minde om romansk kunst i Flensborg, som
den her — under landsbyagtige forhold — kunne praktiseres i
slutningen af 12. årh.
Imidlertid voksede vest for fjorden staden Flensborg frem;
den skulle snart komme til kræfter, og 100 år senere turde man
i det nordlige sogn tage en vigtig beslutning — at bygge en gan
ske anderledes stort tænkt kirkebygning, viet Vor Frue, som alle
rede en ældre kirke her, men kun af træ, formentlig har været
det. Et hjælpebrev, udstedt af århusbispen Tyge, beretter 1284,
at kirkeværger og andre af menigheden da var i fuld gang med
at opføre en ny kirke af sten, men manglede midler til at fuld
føre den. Denne Mariekirke, opført af gullige mursten, blev et
ganske ejendommeligt bygningsværk, højst ulig den nuværende
store, tunge blok, kronet af det mægtige mansardtag og med mo
derne tårnafslutning (s. 35). Den blev tillige den tidlige gotiks
eneste monumentale indsats i Flensborgs arkitektur — i alt fald
er ingen andre bygningsværker fra det 13. årh. kendt, idet St. Gertrudskirken, der menes opført sidst i 13. årh., altså samtidig med
Mariekirken, forlængst er nedrevet.
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Som så mange andre kirker har også Mariekirken i tidens løb
— og allerede i middelalderen — undergået forandringer. Træk
i dens oprindelige skikkelse er blevet udviskede, og ikke mindst
ved restaureringen ved sidste århundredskifte har den fået en
hård medfart. Desuden skete der det, at ved opførelsen af det
nuværende kor ca. 100 år senere forsvandt det oprindelige kor,
formentlig af midtskibets bredde. Af den oprindelige kirke står
det tredelte skib, ganske kort, på kun to gennemgående, krydsribbehvælvede fag. Til hvert af de rektangulære hovedskibsfag
svarer rektangulære sideskibe. Meget bemærkelsesværdigt er, at
midtskibet kun er lidt højere end sideskibene, og at skibet også
fra første færd må have haft et mægtigt fællestag. Mariekirken
har været en skinbasilika — pseudobasilika, idet midtskibet her
ikke har løftet sig op over sideskibene, med egne vinduer i over
kirken som de rigtige basilikaer. Alt det her nævnte er rent
gotiske træk. Derimod virker de kvadratiske piller ugotisk, som
romansk levn.
Interessant er vestpartiet. Ud for midtskibet står de nederste
dele af et med skibet samtidigt tårn, der øjensynlig aldrig er
blevet færdig — muligt er det ødelagt ved en katastrofe. Da imid
lertid sideskibene er ført frem på begge sider af dette tårn, var
dermed skabt — i alt fald tænkt — en ret usædvanlig vestfront,
med den svære tårnklods bundet ind mellem sideskibene. I tårnet
kan man tænke sig kirkens hovedindgang; højere oppe er antyd
ninger af en tidliggotisk tredelt vinduesgruppe, og, som eneste
nu påviselige dekorative prydelse, ses en spidsbuefrise.
To ting er ejendommelige for denne kirke og præger den, som
den var tænkt — det pseudobasilikale princip og vestpartiets ud
formning. Men hvorfra stammer disse to bygningsmotiver?
Der er her øjensynlig tale om påvirkning fra Westfalen, og
den er forklarlig, også fordi Flensborg alt i middelalderen havde
livlig forbindelse med denne landsdel. Motivet med det mellem
sideskibe bundne tårn er karakteristisk for Petri kirken i Soest.
Som i denne åbner Mariekirkens nederste tårnrum sig med ar
kadebuer både mod midt- og sideskibe. Skibet udvides følgelig
med et tredje gennemgående fag i vest.
Men nu det pseudobasilikale princip? Westfalen viser i det
13. årh. en iøjnefaldende forkærlighed for kirkehallen — to- eller
treskibede kirkerum med lige høje skibe, som i den i 13. årh. til
kirkehal ombyggede Petrikirke i Soest. Og denne kirketype bredte

BYGNINGSKUNST

45

Mariekirken, ca. 1280, 1400 og senere. Plan. Treskibet, oprindelig med
indbygget tårn i vest mellem sideskibene. Talrige tilbygninger.

sig videre øst for Elben også til Holsten og Slesvig, ikke i sin rene
form, men i den pseudobasilikale, som den netop er repræsenteret
i Mariekirken i Flensborg.
De gode tider for Flensborg holdt sig, ja, blev faktisk bedre!
Et vidnesbyrd herom turde også være det livlige kirkebyggeri, der
fandt sted i 14. årh.s sidste tiår. Det kom også Mariekirken til
gode. Omkring ved 100 år efter første byggeperiode — i årene ved
1400 — fulgte her den anden, idet man var blevet utilfreds med
det forhåndenværende kor. Gejstligheden kan være øget i tal,
ligesom menigheden kan være vokset. Men i slutningen af århun
dredet var gotikken i dens fulde renhed forlængst slået igennem.
Nu var det højgotikken, der var moderne, og i den ånd opførte
man da et nyt kor, tredelt som skibet med to gennemgående,
hvælvede fag, svarende til dettes, omend med kvadratiske midt
skibsfag og noget højere spændte hvælv i midt skibet. Det nye kor
fik ingen apsisudformning, men afsluttedes nøgternt og prosaisk
i øst med en lige altervæg. Det østlige svære pillepar blev gjort
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runde, her med fremspring til optagelse af arkade- og gjordbuer,
hvis rige profileringer er typisk høj gotiske. Nogen lang kirke,
med udtalt dybdevirkning, blev Mariekirken dog ikke, men byg
mesteren har forstået at føje den nye bygningsdel harmonisk til
den ældre.
Så stod da Mariekirken i det indre som et samlet og sluttet,
lyskalket rum. Mangel på viden om tårnet gør det vanskeligt at
forestille sig vestfacadens udformning. Men med eller uden et
dominerende tårn i vest har det korte, stejle rektangulære kirke
hus, med det brede og høje tag, virket imponerende i det da
værende lavt bebyggede Flensborg — bydelens alt overragende
arkitektoniske dominant. At senere hen kapeller føjedes til, både
i nord og syd, ændrede intet heri.
Også i den sydlige bydel tog man sig i årene ved 1390 sammen
til et kirkebyggeri, her af langt anseligere dimensioner — St.
Nikolaikirken. Om dens forgænger, hvis den overhovedet har haft
nogen, vides intet. Også denne kirke blev en treskibet, hvælvet
pseudobasilika, med runde arkadepiller. Men den blev betydeligt
længere end Mariekirken, idet den fik 6 gennemgående fag og
tillige på mere festlig vis afsluttedes tresidet mod øst; derimod
var den oprindelig tårnløs. Kirken blev påbegyndt fra øst og blev
til i to byggeperioder, men springet i tid kan ikke have været
stort. I første omgang nåede man apsisfaget og de nærmest føl
gende fag, på nordsiden med skakbrætfrise under tagskægget;
i næste fortsattes med resten, men her med firpasfrise. Har et
tværskib været påtænkt? Et kvadratisk fag mellem kor og skib
kunne måske tyde derpå. Eet er imidlertid givet — denne kirke
er et helstøbt værk og er, trods afbrydelsen i opførelsen, en enkelt
bygmesters værk. Den har tillige, skønt den senere hen har fået
tilbygninger, undgået voldsomme indgreb i sin struktur, står der
for så nogenlunde intakt. Og som den dag i dag beherskede den
arkitektonisk, højt beliggende som den er, så ganske den hele
bydel. Den og Mariekirken er Flensborgs dobbeltvartegn, trods
konkurrencen med nutidens høje bebyggelse.
Fælles for begge disse kirker er, at de er pseudobasilikaer. Men
den elegance og klarhed, der ellers kan præge den pseudobasilikale type, mærkes der kun lidet til i de to flensborgske kir
ker. Bastante firkantede eller runde piller virker groft, og særlig
i Nikolaikirken savnes den harmoniske tekniske forbindelse fra
gulv til hvælvinger, der andre steder, som i Mariekirken i Hel-
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Nikolaikirken. Plan.
Treskibet med tresidet kor, ca. 1400. Senere tårn. Tilbygninger.
singør, kan være så velgørende for øje og sind. I begge kirker
virker de runde arkadepillers konstruktive forbindelse med indhvælvingen af midt- og sideskibe klodset og uskønt, idet rundin
gen er ført højere op i midt- end i sideskibene. Bygmesteren har
ikke kunnet klare den pseudobasilikale kirketypes problemstil
ling i forbindelse med brugen af den runde pille. Men trods ube
hændigheden er begge kirker ikke desto mindre klart udtalte ud
tryk for noget væsentligt i tidens høj gotiske byggemåde—teknisk
korrekte hvælvinger, konstruerede over spidse buer og udvendig
afstivede af stræbepiller, der deler kirkens ydre taktfast op efter
fag. I tidens ånd er også de store stavdelte, profilerede vinduer,
der, som dronning Margrete ønskede det, skulle gøre et kirkerum
»lyst og fagert«. Også tilbøjeligheden til at opløse bærende buer
i profilled gør sig stærkt gældende.
I een henseende er begge kirker særlig interessante. I dem er
ældre tiders arkitektonisk-klerikale skel mellem kor og skib op
givet. Begge bygningsdele går i eet. Det ligger i kirkehallens —
og også i pseudobasilikaens — idé at skabe eet stort, folkeligt
fællesrum for læg og lærd, og de to store flensborgkirker blev
da også udtryk for det demokratiske kirkeideal, der særlig i sen
middelalderens dage skulle slå så stærkt igennem — endog i
klosterkirker.
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N i kolai k i r kens
indre, set mod
øst.
Ca. 1400.

Kun kort tid før stilladserne rejste sig om de to store kir
ker, fik Flensborg i den beslægtede, men langt mindre Hellig
ånds kirke, der nu tjener byens danske menighed, sit smukkeste
udtryk for høj gotikkens væsen og muligheder. Den har stilens
fornemste kendemærke, den gennemført logiske funktionelle sam
menhæng mellem plan og opbygning i forbindelse med en vellyk
ket afvej else af størrelsesforhold. Hvorvidt kirken er et fuldkom
ment nyanlæg, eller der indgår rester af en ældre bygning i dens
mure, ved vi ikke. Den påbegyndtes 1386 af en præst og kalendebroder Sunke Kulle og skulle tjene 24 gejstlige kalendebrødre,
lemmerne i Helligåndshospitalet tæt ved, samt pilegrimme til et
åndeligt hjem. Den lille hvælvede kirke, kun på 4 fag, lå oprinde-

BYGNINGSKUNST

49

Helligândskirken.
1386.
Toskibet. Gavl og
tagrytter fra 1761.
lig frit, med vinduer til begge sider og, som den dag i dag, med
østgavlen ud mod Storegade. Den fik en form, der ellers var for
beholdt klosterkirker, særlig tiggerordenernes: Hovedskib med
4 Flensborg bys historie
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kun eet sideskib, idet normalt en klostergang her dækkede hoved
skibets anden side. Østligste fag i skibet var afskildret fra side
skibsfaget som kor, hvorved opnåedes, at sideskibsfaget med
adgang fra Storegade kunne fungere som forrum. Døre i andet
fag fra vest, både i nord og syd, førte ind til kirken, foruden
et par andre indgange. Også Helligåndskirkens arkadepiller er
runde, men det nævnte problem er her langt naturligere løst, idet
pillernes hovedgesims danner det fælles udgangspunkt for ar
kader, gjordbuer og ribber i såvel hoved- som sideskib.
Atter Helligåndskirken er en pseudobasilika, beslægtet med de
to store sognekirker i type, formsprog, også i det benyttede ma
teriale, hovedsagelig gullige mursten. De danner en sluttet gruppe,
hvis mest afgørende, fælles kendemærke, det pseudobasilikale
motiv, dog allerede var anvendt i Mariekirkens unggotiske skib.
Rækkefølgen for opførelsestiden kunne tænkes at være denne:
Først Helligåndskirken, der i så fald har indført den runde pille
i flensborgsk kirkearkitektur, derefter St. Nikolai og vel sidst
Mariekirkens kor. Stor har tidsforskellen mellem dem næppe
været, og det spørgsmål kan rejses, om de skyldes samme byg
mester, to eller tre. Trods ubehjælpsomhed her og der — i disse
kirkebygninger går det konstruktive og hensynet til anvendelsen
på god gotisk vis op i en højere enhed. De er udtryk for en sund
funktionalisme.
Eet og samme slægtled af flensborgere har oplevet dette ivrige
kirkebyggeri. Det har også set Duborg rejse sig på Mariebjerget
— datidens største profanbygning, højt knejsende over den gan
ske stad, synlig vidt og bredt.
Med overgangen til 15. årh. med de begyndende urolige poli
tiske forhold er de store byggeforetagenders tid forbi, bortset fra
militære byggeforetagender, først og fremmest Duborg. Senere
i århundredet skulle Flensborg få en ny og storslået blomst
ringstid, med øget kunstnerisk virksomhed. Mættet med kirker,
som Flensborg var blevet, kunne man klare sig med, hvad man
havde. Men i løbet af 15. årh. og ind i 16., til reformationen, skete
dog ændringer ved de tre sognekirker, visse om- og tilbygnin
ger, alle stærkt prægede af den gotiske stils sidste face, sengotik
ken.
St. Hanskirkes kor forlængedes, vel noget efter 15. årh.s midte,
og sidst i middelalderen indbyggedes her, som i så mange andre
ældre kirker, krydsribbehvælv i hele kirken, der dog stadig stod
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Helligåiidskirkens indre, set mod øst.
Skinbasilika.
kullet, men fik en slags erstatning i et sakristi på korets nordside
og et våbenhus foran syddøren.
Som så mange andre af tidens kirker undgik heller ikke sogne
kirkerne i de to store sogne at få tilbygget kapeller, udslag af
det intime fromhedsliv, der præger katolicismens senere slægtled.
4*
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Mariekirken fik kapeller både på nord- og sydsiden, og det samme
gjaldt Nikolaikirken. Nærmere at fastslå deres tilblivelse synes
vanskeligt, undtagen for Nikolaikirkens store sydkapel, fra ca.
1500*.
Tilbygninger af kapeller kunne blive en berigelse, når de
åbnede sig ind mod selve kirkerummet. Og dette gælder ikke
mindst Mariekirken, som de udvidede i bredden og gav øgede
dybdeperspektiviske virkninger. Altid løstes tilbygningsproblemet
på samme måde, idet disse stærkere eller svagere fremsprin
gende bygningers tage skærer sig ind i hovedtaget og liver op i
de store flader. Fælles for samtlige tilbygninger er også, at de
har bygget sig op med trappegavle og livlige blændingsmotiver,
undertiden også med friser. Spidsbuede, sprossedelte vinduer er
regelen ikke alene i gavlene, men undertiden også i sidevægge.
Og alle har disse sengotikkens børn bevaret gotikkens virknings
fulde vertikale linieføring i deres gavlfacader. En af de smukke
ste tilbygninger er Nikolaikirkens vestligste i syd; den indtager
i det hele taget en særstilling, idet den dekorativt så skønne gavl,
der her spænder over to rum, er muret op i vekslende skifter af
røde, sorte og gule mursten. Alene koloristisk set virker den
fremmedartet og synes at have sin egen særlige historie. Af det
tårn, der 1516 byggedes foran kirkens vestparti, står nu kun de
nederste partier.
Til den klerikale bygningskunst hører også Flensborgs eneste,
vel ved midten af 13. årh. grundlagte, kloster — franciskanernes
— nu kun en torso, der endda mangler det væsentligste, kirken,
og for øvrigt i efterreformatorisk tid som hospital har undergået
store ændringer. Af anlægget står nu kun tilbage den stærkt om
byggede østfløj og syd fløj — begge åbenbart fra samme tid og
begge i to stokværk — samt en udløberfløj fra østfløjen i eet
stokværk. Den forsvundne kirke må have dannet hovedanlæggets
nordre fløj. Øjensynlig har dette tiggermunkekloster i anlægsform
hørt til den fornemme type, med klostergange gårdspladsen rundt,
ihvorvel sådanne nu kun har kunnet påvises langs øst- og syd
fløj. I al fald tales der ved reformationstiden om kirken tillige
med »omgangen«. Som så ofte har også her østfløjen, nærmest
kirkens kor, været såre anselig, nederste stokværk med en eller
flere toskibede pillesale. Mod sædvane fandtes munkenes spise
sal, refeetoriet, her i en særlig bygning, ligeledes biblioteket,
librariet.
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St. Hans kirkes indre.
Den frodige hvælvingsdekoration i sengotisk manér er fra middel
alderens slutning.

Når klosterets bygninger er opført og i hvilken rækkefølge,
lader sig ikke længere påvise. Kun kan siges, at som anlægget stod
ved reformationstiden, har det, for de bevarede huses vedkom
mende, fået skikkelse og form i løbet af 15. årh., derpå tyder
også sengotiske træk. Al deres ydmyghed til trods har »de små
brødre« kunnet råde over et stort og omfattende bygningskom
pleks, omgivet af solide klostermure. Og har hele klostergården
virkelig haft »omgang«, da har også det flensborgske francis
kanerkloster aner helt tilbage til det fornemme antike privathus.
I vor viden om Flensborgs middelalderlige bygningskunst ei
det så afgjort kendskabet til den klerikale, der dominerer. Pro
fanarkitektur svigter os så temmelig — det gælder offentlige og
halvoffentlige bygninger som stadens nu forsvundne rådhus fra
1443—45. Ej heller om de gildes- og lavshuse, der kan have været,
ved man besked, udover at et St. Knudsgildets stenhus omtales
1300.
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Noget bedre står det til med Flensborgs borgerhuse, ihvorvel
kun et fåtal og alle fra sengotikkens dage er nogenlunde i behold,
dels i bindingsværk, dels i grundmur, så godt som alle dog nu
uden deres oprindelige facader. Men alle afslører den kends
gerning, at de er nøje tilpassede formen for grundudstykning
med de, også fra andre sønderjyske byer velkendte, dybe, smalle
grunde. I Flensborg er denne udstykningsform særlig karak
teristisk for området mellem den lange hovedgade og fjorden,
men gør sig også kraftigt gældende i kvarteret om Søndertorv.
Hvad der karakteriserer den borgerlige bebyggelse i Flensborg i
middelalderens senere tider, da gaderne må antages efterhånden
at være blevet bebyggede hus ved hus, er da dette, at hovedbyg
ningen bliver et gavlhus, med en lille tagdrypslip mod nabohuse,
ofte også med en indkørsel — eller dog en ret bred gang ved
husets ene side, til den bagved liggende gårdsplads med have.
Allerede da har tilbygninger, hvor de har været, måttet lægges
trappeformet bagud på grunden, ganske som i andre byer med
samme grundudstykning. I princippet kan denne funktionelt så
klare bebyggelsesmåde i Flensborg meget vel tænkes at gå tilbage
også til middelalderens fjernere århundreder.
Så har da, i al fald i den senere middelalder, borgerlige huse
ligget som små isolerede arkitektoniske helheder langs gader og
torve. Efter de bevarede og kendte gavlhuse at dømme var de
anseligere af dem i to stokværk, undertiden med hvælvet kælder.
Et hus, Søndertorv 11, med spidsbuet dørindgang, frise- og blæn
dingsprydet trappegavl er sikkert typisk for sengotikkens større
stenhuse, ligesom det beslægtede Søndertorv 9. Systemet med
blændings- og friseprydede trappegavle svarer stilmæssigt nøje til
det fra kirkebygningers sengotiske tilbygninger kendte. Også her
er vertikal højdevirkning tilstræbt.
Der er imidlertid indenfor profanarkitekturen en form for byg
ningskunst, der ofte overses. Det er militærarkitekturen. Også den
har sine funktionelle formål og kan have sin egen iboende skøn
hed. En borg som Duborg står på grænsen mellem boligarkitektur
og militærarkitektur. I sin renhed giver den sidste sig til kende
i en bys befæstningsanlæg, i Flensborgs tilfælde med mure, tårne
og porte. Ved midten af 14. årh. skal en stor del af staden være
blevet omgivet med mure, og dermed måtte også porte ud for
ind- og udfaldsvejene blive nødvendige. Efterhånden som befæst
ningslinien yderligere udvidedes, blev det til mange porte, store
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Sengotisk hus.
Søndertorv 9.
og små. Men intet er tilbage af alt dette, end ikke Nørreport har
mere sin oprindelige skikkelse.

Det såre lidt, der er tilbage af middelalderens skulptur- og
malerkunst, er udelukkende knyttet til kirkerne og deres inven
tar. Som de stod, da reformationen brød frem, må de have haft
en overflod af smukke ting, foruden hvad der har været af kalk
malerier og glasmalerier.
Hvad nu er levnet, stammer stort set fra middelalderens sidste
150 år. Såvel i figurstil som i dekoration og ornamentik er det
bestemt af udviklingen over høj gotikkens endnu traditions
bundne, liniestrenge stil — der dog ingenlunde udelukkede føl-
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Kalkmaleri i Helligåndskirken.
Ca. 1400. Forestiller den hellige Erasmus’ martyrium.
somhed, end mindre dramatisk kraft — til sengotikkens mere
realistiske, efterhånden helt naturalistisk betonede udtryksfor
mer.
Malerkunsten er alene repræsenteret af kalkmalerier i de 3 af
byens kirker. Desværre er Mariekirkens hvælvingsbilleder meget
stærkt overmalede, men det vides, at de ældste var ret primitive,
farveudfyldte omridstegninger uden synderlig kunstnerisk værd.
Forskellige fra dem og betydeligt yngre var de tre hovedpersoner
i et dommedagsbillede over højalteret, af streng realistisk hold
ning og formentlig fra den senere del af 15. årh. Mere værdi
fulde er Helligåndskirkens kalkmalinger i korhvælvingen, særlig
dog billederne over midtskibets arkadebuer. De må være blevet
til i slutningen af 14. årh. og er holdt i en folkeligt fortællende
manér, endnu ret stilistisk strenge, mest i et dommedagsbillede,
mindst i en uhyggelig virkelighedstro gengivelse af St. Erasmus’
martyrium. Mest værdifulde er dog malingerne i St. Hanskirkes
hvælvinger fra begyndelsen af 16. årh. Af ældre vægmalerier er
her kun fragmenter tilbage. De sengotiske hvælvingsmalerier
danner en helt sammenhængende dekoration, der spinder sig
hen over hele kirkerummet — fantasifuldt, levende og rigt
nuanceret løv- og rankeværk, af hvis store pragtblomster småfigurer dukker op, medens store apostelfigurer lader sig ind
spinde i rankernes net, med skriftbånd, der gengiver hele den
»apostoliske« trosbekendelse. Over triumfbuen ind til koret har
kunstneren skildret dommedag. Hele denne sengotiske, elegant
naturalistisk behandlede dekorationsform er nær beslægtet med
tilsvarende i andre sønderjyske kirker, bl. a. i Møgeltønders,
og var stærkt yndet i datiden. Dens forbillede er bogillustratio-
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Fragment
af kalkmaleri
i St. Hans kirke.
Forestiller Kristi
dåb.

ner. St. Hanskirkens billedverden blev i Flensborg middelalderens
sidste vægtige ord i farver.
Var malerkunstens værker ret svagt repræsenteret, gælder
dette i endnu højere grad billedhuggerkunstens. De få arbejder,
tiden har skånet, stammer endda kun fra de sidste slægtled før
reformationen. Af den rigdom af tavler, der har prydet høj- og
sidealtre i stadens mange kirker, er nu kun tilbage en, endda
ringe udført, reliefagtig fremstilling af den tronende Kristus
fra et skrinalter i Mariekirken, nu i museet. Rundskulpturen
synes at indskrænke sig til to, ganske vist gode, værker. Der er
den oprindelig bemalede statue af Johannes Døberen fra 15. årh.
i den til ham indviede kirke, et alvorligt, lybsk påvirket arbejde,
strengt realistisk. Nok så interessant er dog det legemsstore, sen
gotiske krucifiks i Mariekirken, med det skønne, bøjede hoved —
et betydeligt kunstværk.
Af metalarbejder har Nikolaikirken et pragtværk i sin malm
døbefont, hvis kumme bæres af 4 ungdommelige skikkelser, evan-
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gelisterne, alle med skriftbånd. Selve kummen rundt, under en
smukt formet inskription og i arkitektonisk rig arkadeindram 
ning, er der fremstillinger af den hellige historie. Dette af lybsk
tradition prægede værk fra 1497 skænker os en naiv, trohjertig
billedkunst, der gør indtryk, og ikke mindst rundskulpturerne, de
4 unge mænd, er præget af fin plastisk følelse. Fonten skyldes
en flensborgsk fontstøber, Peter Hansen, en dygtig fortolker af
sengotikkens følsomme udtryksmåde, kendt også fra andre vær
ker.
Uden kvalitet har det, der er bevaret af middelalderens billed
kunst, ikke været, og det giver os en anelse om, hvilke værdier
der er gået tabt.

Duborg
På Mariabjerget, vågende over staden ved dens fod, blev Duborg
til i de urolige politiske år i begyndelsen af 15. årh.
Heroppe, højt over byen, ejede den adeligt fødte luer Juel en
større ejendom med stenhus, træbygninger og stalde; rester af
denne adelsgård er nylig kommet for dagen. 1409 solgte Iver Juel
denne sin ejendom til dronning Margrete, hvis hensigt vel alt
da var her at opføre en borg til støtte i hendes kamp mod hol
stenerne. I århundredet før var Flensborg blevet omgivet af mure,
men de forekom hende ikke tilstrækkelig betryggende og var det
heller ikke, thi mod vest havde forsvaret af byen længe vist sig
svagt. Efter at have sluttet en våbenstilstand med holstenerne
1411 ikke alene forhøjede hun stadens mure og lod anlægge dybe
grave, men som kronen på sit forsvarsværk begyndte hun opfø
relsen af borgen på »Vor Frue Bjerg«, den nordligste af de to
vestligt beliggende højder, skilte ved en lavning, hvori en lille bæk
banede sig vej ned mod fjorden. Valget af netop denne banke,
hvorfra indsejlingen til havnen kunne beherskes, var åbenbart
særdeles klogt, og den nye borg skal være blevet opført i løbet
af de følgende 5 år trods hidsige protester fra holstenerne, der
påstod, at opførelsen var uforenelig med våbenstilstandsbetin 
gelserne. På 5 år er borgen med udenværker dog næppe blevet
helt færdig, og der vides da også at være arbejdet på den og med
den i årene derefter. For øvrigt bliver et fortifikatorisk bygnings
værk aldrig »færdigt«. Det må stadig ændres og kan altid yder-
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Diiborg.
Udsnit af det Beyerske epitafium. 1591.

ligere forbedres. Det var på denne, endnu ufærdige borg, snart
kaldet Flensborghus, dronning Margrete opholdt sig 1412, inden
hun gik om bord i sit skib, hvor hun antagelig døde af pest.
Den, hvem ansvaret for Flensborghus som fortifikatorisk an
læg formentlig først og fremmest pålå, må have været kong Erik
af Pommern, han, der også har bygget Krogen, det senere Kron
borg, og således er ophavsmand til to højst anselige borganlæg,
begge rejst fra nyt.
Flensborghus, snart kaldet Duborg efter en af dets befalingsmænd, Jens Due, er forlængst sunket i grus. Gader og huse, bl. a.
den danske Duborgskole, dækker nu den gamle, udjævnede borg
tomt. Men det er muligt at danne sig en forestilling om borgens
udseende, i al fald i hovedtrækkene. Dog er borgens udenværker
særlig vanskelige at klarlægge, for ikke at tale om deres tilblivel
sestid. Endnu sidst i det 18. århundrede skal der have været
spor af et anlæg med dobbelte volde og grave, og endnu i slutnin
gen af 19. årh. stod de sørgelige rester af en ringmur. God besked
giver tre gamle billeder. Det ene, og sikkert ret pålideligt, findes
på det Beyerske epitafium i Mariekirken fra 1591, og det andet,
åbentbart mindre troværdige i Braunius’ prospekt af Flensborg
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fra o. 1580 og endelig et vistnok temmelig fantasifuldt billede
fra 18. årh., der gik til grunde ved Frederiksborg slots brand.
Til hovedanlægget var så godt som udelukkende benyttet tegl.
Murene var kassemure om en kærne af kamp, lagt i mørtel, så
ledes som det tydeligt fremgik af ringmurresternes byggemåde.
Interessant er anlæggets form. Det var rektangulært, længden
70 m, bredden 53, og var åbenbart meget nøjagtigt udstukket i
terrænet. Anlægget har været noget mindre end det kvadratiske
Kronborgs på 80X80 m, altså dog nogenlunde af samme størrel
sesorden. Det bestod af en nordre fløj, med port, formentlig i to
stokværk, 9X30 m, og et stort østre hus, borgens hovedbygning,
dets palatium, i to stokværk med hvælvet kælder og 60X10 m.
Forudsat at nord- og østfløj var samtidige, hvad er rimeligst at
antage af fortifikatoriske grunde, er der følgelig tale om et vinkel
anlæg, værnet af ringmure — mod hvilket der i 16. årh. vides
opført et vestre hus. De ringmure, der dækkede anlæggets byg
ningsfri sider, var i syd trukket 10 m længere ud end østfløjens
sydgavl. De havde en tykkelse af 2% m, nogenlunde svarende til
de kronborgske, og også højden var betydelig; de må sikkert have
været kronet af en vægtergang. Kronborgs mure var, alene til
vægtergangens gulv, 10% m. Det var rester af syd- og vestmur,
der havde holdt sig til sidst i forrige årh. Ved anlæggets sydøst
lige hjørne stod et rundt spirdækket tårn, østfløjen havde på
nordøstsiden et hængetårn, ligeledes spirdækket og med et til
svarende har måske også ringmurens nordvesthjørne været for
synet. Borggårdens brolægning bestod af utilhugne næve- og
hoved store sten.
Som anlægget her er skildret i sine hovedtræk, svarer det til
det Beyerske billede, og dettes relative pålidelighed bekræftes af
de meddelelser om Duborg, som hus- og herredsfoged Lüders
har givet i en optegnelse fra 1772, der er ledsaget af en skitse.
Billedets mange tagkviste på østhuset kan dog være fra eftermiddelalderlig tid, ligeledes de mange vinduer i den så farlige
ydermur — og vel også det nordligt beliggende, isolerede hus,
også det med mange tagkviste.
Som borgtype er Duborg interessant. I anlæggets strenge geo
metriske form er det nær beslægtet med Krogen, også deri, at
husene er lagt op ad ringmuren. Derimod nøjes Duborg med port
gennem et af husene, medens Krogens var lagt i et fra nordre
ringmur fremspringende tårn. Til gengæld savnedes her hjørne-
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Diiborg.
Efter maleri fra 18. årli. på Frederiksborg.

tårnene. Begge borge har svaret til datidens borgideal, som dette
kunne virkeliggøres på dansk grund. Det er karakteristisk for
begge, at tidligere tiders svære kærnetårn er opgivet, medens et
anseligt palatium betragtes som et naturligt tilbehør. Endelig
er det også værd at bemærke, at firkantformen, der forøvrigt
havde været i brug herhjemme et par århundreder, stadig anses
for den mest ideelle. Mod ildvåben, svage som de var i begyndel
sen af 15. årh., var de svære mure endnu sikkert værn. Mures
opgave var først og fremmest den at modstå vædderstød og slag
med spidshakker, foruden hvad blidekast kunne medføre —
tillige fra vægtergange at hindre stormløb; også Duborg er et
vidnesbyrd om, at værkernes højde på det tidspunkt regnedes
for mest betryggende for forsvaret. Så synes da Duborg som
»fæste« at have været egnet til sit formål — som søsteranlægget
Krogen robust og djærv fortifikatorisk funktionalisme! Men om
det indre vides kun lidt, dog at borgen ved 1440 rummede et
kapel.
Endnu i begyndelsen af 16. årh. var Duborg som fæstning af
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betydning og kunne kaldes »nøglen til hertugdømmet«. Jo stær
kere artilleriets ildkraft blev op igennem århundredet, des mere
måtte en fæstning som denne forældes, uden at man synes at
have styrket den ved moderne, bastionære anlæg. Men stadig og
ofte var Duborg opholdsstedet for kongerne under deres besøg i
hertugdømmet. Af Christian III, den store bygherre, regnedes
slottet imidlertid ikke for standsmæssigt nok, og han lod derfor
i årene efter 1546 opføre et helt nyt hus langs med vestre ring
mur, i størrelse svarende til det gamle østre hus og bestemt til
at rumme de kgl. gemakker. Da det var tækket med blå skifer
sten, kaldtes det »det blå hus«; det ældre teglhængte »det røde«.
Bygmesteren var formentlig Cornelius Altenau (f 1558), der i
disse år var i kongens tjeneste. Og stadig, også under de følgende
konger, blev der lagt beslag på slottet, der tillige benyttedes som
amtmandsbolig. Men hvad der lejlighedsvis kan være blevet byg
get er uklart, også hvorledes Frederiksborgbilledets spirdækte
tårne skal forstås; bl. a. et her vist tårn i slotsgården. Ej heller
kan påvises, når det Beyerske billedes lange, lave bygning nord
for hovedborgen er blevet til. Kan både denne og det store hus’
mange tagkviste være samtidige med Altenaus byggeforetagen
der? Derimod må Frederiksborgbilledets tårnspir være yngre.
Stammer de fra Christian IV’s byggearbejder 1604? Givet er, at
Duborg efterhånden må have fået visse renæssancetræk føjet ind
i og til den middelalderlige kærne. Endnu til 1703 var Duborg
sæde for amtmanden, men derefter begyndte forfaldets tid, og
regeringen tabte tålmodigheden med det. 1719 blev væsentlige
dele nedbrudt og stenene anvendt andetsteds, bl. a. til det nye
Vaj senhus på Nørregade, nu »Flensborghus«. Endnu i 1770’erne
var dog så meget tilbage, at Lüders kunne give sine oplysninger
om det gamle slot. Først for et halvt århundrede siden forsvandt
de sidste rester.
Gennem tiderne havde Flensborghus været de danske kongers
fornemste tilholdssted i Sønderjylland, men de kom der kun i
ny og næ. Med Gottorpslottet og andre mere stadigt beboede fyr
steslotte kunne det derfor ikke hamle op i kulturel betydning.
Medens navnlig Gottorphertugernes residens blev et imponerende
centrum for tidens kunst, kom Duborg åbenbart aldrig til at
betyde synderligt for kunsten i Flensborg eller landsdelen.
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Borgersamfund og gildevæsen
Flensborg var en borgerby, kun med et forholdsvis ringe gejst
ligt islæt i modsætning til stiftsstaden Slesvig og kapitelsbyen
Haderslev. Den ejede kun eet kloster, det store i det sydlige kvar
ter beliggende Franciskanerkloster, der til gengæld spillede en
ikke ringe rolle i byens historie. Af adelige var der, i det mindste
ifølge jordebogen af 1436, kun få, der var bosiddende inden for
byen og som følge heraf underkastede byens lov og tynge. 1508
nævnes overhovedet ingen adelige grundejere. Dog kunne der
blive lejlighed til samkvem med omegnens adelige i gilderne, i
Kalenden og især i Købmandsgildet, som talte medlemmer både
af den gamle sønderjyske adel og, navnlig i tiden efter 1440’erne,
det holstenske ridderskab; et modsætningsforhold mellem disse
og borgerne, således som det senere gav sig udslag gennem brutal
og voldsom adfærd fra adelens side, hører vi intet om. Hj emmehørende inden for byen var den adelige juelske slægt, hvis besid
delser lå umiddelbart uden for murene på slotsbjerget, og som
gennem sin ivrige medvirken i det kommunale styre indtog en
stilling i lighed med f. eks. købstadadelen i Odense. Borgmester
Ivar Juel deltog i kampen mod holstenerne på dronning Margretes
og kong Eriks side, hvorfor han blev taget til fange og hans gods
beslaglagt. Da Erik i 1421 af krævede landstingene vidnesbyrd om
hertugdømmets stilling, mødte Ivar Juel sammen med prælater,
adelige og befuldmægtigede for stæderne fra både Nørre- og
Sønderjylland i Ribe for at bevidne Sønderjyllands samhørighed
med riget under den danske krone. Gennem sin mormoder Cecilie
Skram til Runtoft og sin hustru Birthe Limbek fik han, der lige
som de øvrige Juel’er kun benævnes væbner, forbindelse med anse
lige danske adelsslægter. De hermed følgende arverettigheder til
gods i Angel og på Fyn afhændedes dog af ham og hans arvin
ger, og den juelske slægt uddøde på mandssiden eller opsugedes
af borgerstanden ved det 15. årh.s midte.
Borgerbefolkningen bestod allerede tidligt af købmænd, skip
pere og håndværkere. I almindelighed var borgerne grundejere,
så at der i stadsretten ikke regnes med ikke-husejende borgere.
Ikke blot købmænd, men også håndværkere boede i eget hus, til
hvilket oftest hørte en have, undertiden også en toft; husene
var hyppigt indbyrdes adskilte ved grøfter og »mure«. Husejerne
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havde desuden del i bymarken med dertil knyttet græsningsret
for heste og høveder. Ejendomsretten til jord var stærkt beskyt
tet af stadsretten; selv den, der havde forbrudt sin hovedlod,
måtte ikke berøves noget af jorden, thi »al jord i Flensborg må
ej tages fra bymænd eller deres arvinger, uden hvis bymand
flyer af by for højforræderi eller bliver fredløs eller djærves til
at stride mod riget«. De bærende erhverv var imidlertid og blev
det i tidens løb i stigende grad handel, søfart og håndværk. Af
fjorden regnedes 1284 hele strækningen til Brunsnæs som hø
rende til byen; inderst lå den dybe fortræffelige havn med skib
broen. Handelens voksende betydning ses af de nye bestemmel
ser om told, indført i byretten af ca. 1300, både af varer til ud
førsel som heste og kvæg, korn, smør, tælle, fisk, huder og skind
m. m. og af indførte varer som salt, vin, øl, klæde, lærred, kram
varer, voks, kobber m. fl. metaller.
I det mindste fra slutningen af det 14. årh. spores en opgang
inden for det flensborgske borgersamfund og næringsliv, hvorved
byen efterhånden opnåede en førerstilling blandt de sønderjyske
købstæder. I denne retning viser gildelivets og håndværkerlave
nes opblomstring, ligeledes den prægning af egne mønter, som
fandt sted i årh.s sidste menneskealder, dels med det holstenske
nældeblad, dels, hvad der synes at have været hyppigst, med Slesvigs våben, de to løver. Erhvervslivet måtte også høste gavn af
de fredelige kår efter 1431, rimeligvis også af den tyske indvan
dring, som i en kort periode kan spores i sammenhæng med hol
stenernes erobring af byen. I 1440’erne byggedes et rådhus, be
liggende på hovedgaden, hvor Storegade og Holm mødes, og i slut
ningen af århundredet foregik en stadig stærkere udvikling in
den for handel og søfart. Det ufredelige forhold til hansestæderne
virkede ganske vist forstyrrende, men på den anden side nød
byen godt af sin neutrale stilling under kong Hans’ krig med
Lübeck. Ud- og indførsel foregik for en stor del på egne skibe,
ofte førte af købmanden selv; dog fandtes der en særlig klasse
af skippere. Handelen havde sit grundlag i det store, frugtbare
opland, som fik større betydning, efterhånden som borgerne ved
kgl. privilegier fik eneret til al handel inden for dets grænser.
Denne fastsloges 1491 for Flensborg len, der strakte sig helt over
til Bredsted på vestkysten, og for Als og Ærø, hvis indbyggere
det pålagdes »efter gammel skik« at bringe deres korn og varer
til torvet i Flensborg. Et privilegium af 1521 indskærpede på ny

BORGERSAMFUND OG GILDEVÆSEN

65

borgernes eneret på handel med ridderskab og bønder i lenet,
til udelukkelse af »præster, degne, skrivere og andre ulovlige
købmænd, som fare omkring«. Udelukkede var også »gæsterne«,
fremmede, navnlig tyske købmænd, som ved deres kapitalkraft
og dygtighed var farlige medbejlere. Kongerne forbød ved deres
lovgivning fra Erik af Pommerns tid al direkte handel mellem
dem og bønderne, til fordel for den bosiddende borgerbefolkning.
Disse forbud var rettede mod hansekøbmændene, ikke mindst
lybækkerne, hvis driftighed var ildeset, selv i Flensborg, skønt
denne by indenfor sin købmandsstand havde et ret stort antal
indvandrede, fastboende tyskere — eller måske netop på grund
heraf. Derimod begunstigede kongerne under deres strid med
hanseaterne disses konkurrenter om handelsherredømmet i Øster
søen, de nederlandske stæder. Et eksempel herpå er det af Chri
stian I 1461 udstedte privilegium for borgerne i Amsterdam på
at føre deres varer over Husum til Flensborg og atter på tilbage
vejen fra Østersøen over Flensborg til Husum mod erlæggelse
af tilbørlig told; desuden skulle det stå borgerne i Flensborg,
Husum og Slesvig frit for at købslå med fremmede købmænd
mod at betale samme told.
En slags transithandel, der dog var i hænderne på byens egne
borgere, var ligeledes handelen med okser, som flensborgerne
opkøbte på markederne bl. a. i Ribe og Kolding for at føre dem
videre ad den gamle oksevej gennem Sønderjylland over Gottorp
til de store markeder i Nordtyskland. Når flensborgerne optrådte
som mellemhandlere, er baggrunden sikkert et kgl. forbud af
1475 mod, at de kongerigske undersåtter udførte deres egne varer,
formodentlig for at tolden skulle komme landet selv til gode.
Herved kan forklares den påfaldende overvægt for den flensborgske handel, som fremgår af et gottorpsk toldregnskab 1484
—85. Flensborgerne alene udførte nemlig i 1485 henved 3000
okser, medens tallet for de nørrejyske og fynske byer højst
beløb sig til 6—700. Andre sønderjyske byer som Husum og
Haderslev nåede imidlertid kun op på 3—400, så at Flensborgs
førsteplads åbenbart skyldtes ikke blot gunstige omstændigheder,
men overlegen driftighed. Den næststørste udførselsvare var
heste; også på disse var tallet langt mindre for alle øvrige byer.
Med hensyn til andre udførselsartikler som huder, skind, smør
m. m. stod Flensborg derimod snarest tilbage, og det samme gæl
der indførselsartikler som klæde, kramvarer, humle, metaller
5
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ni. v. Rimeligvis er denne handel væsentlig foregået ad søvejen;
i sundfarten deltog Flensborg dog, så vidt det kan ses af sund
toldregnskaberne, endnu ikke. Som helhed er varerne af samme
art, som allerede er nævnt i byretten af ca. 1300. Et endnu større
udvalg har stået til rådighed for flensborgerne gennem transit
handelen Flensborg—Husum, som synes at have omfattet det
meste af den mellem øst og vest udvekslede varemængde, der
iblandt sjældnere ting som mandler og ris foruden forskellige
vine; det kan da ikke undre, at dronning Christine har kunnet
forsyne sig med venetiansk silke i Flensborg.
Flensborg nød på forskellig måde godt af sin stilling som
kongelig by. Dog synes det tvivlsomt, om den i middelalderen er
blevet toldmæssigt begunstiget. Det er givet, at Slesvig by tak
ket være en række privilegier, udstedte af konger, hertuger og
grever lige fra 1252 til Christian I.s tid, har haft toldfrihed i hele
riget — en særstilling, som byen altså bevarede, efter at den for
længst i militær og økonomisk betydning var overfløjet af Flens
borg. I sammenligning med de slesvigske privilegier synes de
flensborgske, som er udstedt af de forskellige landsherrer 1320
—1431, lydende på sædvanlig told eller toldfrihed af egne varer
inden for byen selv, stærkt begrænsede; det samme gælder Erik
af Pommerns brev fra 1413 på toldfrihed for køb af fødevarer
til eget forbrug på de nørrejyske markeder og Christian II.s til
ladelse fra 1520 til køb af fisk til eget behov i Ribe. Det er mu
ligt, at visse breve er gået tabt; det er i alle tilfælde sket med
et af »kong Christoffer« udstedt brev (nu kun kendt i uddrag),
som angik flensborgernes ret til sildesalteri i Nibe, muligvis
overhovedet til sildefiskeri i Danmark og Norge. Men i det store
og hele har flensborgerne sikkert endnu ikke haft den fra Frede
dik II.s tid kendte begunstigede stilling, der gav dem lige ret
med rigets indbyggere ved alle de danske toldsteder og strømme,
skønt de i et andragende af 1635 erklærede i mere end 300 år
at have nydt disse forrettigheder. I det mindste kunne de ved
denne og andre lejligheder kun fremlægge Christoffer II.s brev
af 1320, lydende blot på »sædvanlig told«; deres i det 16. og 17.
årh. også af regeringen fuldt ud anerkendte ret til toldfrihed i
Danmark og Norge stammer formodentlig først fra tiden efter
delingen 1544, da Flensborgs stilling som kongelig by over for de
gottorpske købstæder gav et grundlag for at begunstige den frem
for disse og at ligestille den med de kongerigske.
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Flensborg var i middelalderens slutningstid en efter nordiske
forhold ret betydelig, om end efter europæisk målestok lille by,
blandt danske byer, så vidt ses, rangerende efter København,
Malmø og Odense; den havde 1436 ca. 360, 1508 ca. 420 bolighuse,
hvortil rimeligvis svarer et indbyggerantal på ca. 3000. Byen var i
det 15. og begyndelsen af det 16. årh. i kraftig udvikling, båret af
driftige og dygtige borgere. Købmændenes velstand fremgår bl. a.
af skibsladningernes kostbarhed såvel som af oksedrifternes
lange rækker. Betegnende er det også, at flensborgerne i ikke
ringe omfang kunne erhverve landejendomme i byens nærmere
og fjernere omegn, især i Angel og i Kær herred, og disse land
besiddende borgere fik endogså takket være hertug Valdemars
frihedsbrev af 1354 en tilnærmelsesvis ligestillethed med adelige
godsejere med fritagelse for alle skatter og tjenester til lands
herren og ret til at oppebære 3 marks bøder af deres fæstere.
En borgerlig standsfølelse har givet sig udtryk allerede i den
ældste stadsret med den bestemte afgrænsning af byen som
et eget retssamfund, såvel som i den samtidige overenskomst
med Slesvig bys råd og borgerskab, 100 år senere efterfulgt af
en lignende traktat mellem de to byer om fælles interesser. Med
byens økonomiske fremgang og bystyrets fastlæggelse i middel
alderens sidste århundreder dannedes grundlaget for en yder
ligere udvikling af en borgerånd, rigtignok væsentlig hos de
højere lag. Borgersamfundet som helhed var til tider, allerede
i 1320’erne og påny ved år 1500, delt af indre stridigheder, som
sikkert kan føres tilbage til en opposition mod rådsstyret. Dog
må man ikke tænke sig en skarp klassedeling; en sådan er hel
ler ikke omtalt i hertug Eriks luksusforordning af 1321, medens
den træder stærkt frem i det 16. årh.s tilsvarende forordninger.
De sociale modsætninger krydsedes eller skærpedes under stri
den med holstenerne før 1431 af et politisk fjendskab, der gav
sig udtryk ikke blot i åben fejde, men i plyndringer og volds
gerninger, som vi kender fra de klageskrifter, der fremlagdes for
voldgiftsmanden fyrst Rumpold af de to modparter: kong Erik
og hertugerne. Også Flensborg var blandt mange andre byer og
egne skueplads for de gensidige forurettelser, som klagerne na
turligvis ikke har gjort mindre, men der høres forholdsvis lidt
om aktiv deltagelse fra borgernes side, bortset fra de lejligheder,
hvor krigen førtes i Flensborgs gader. Kun borgmester Peter
Attrup har åbenbart med sine svende, der fra hertugelig side
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anklages for både rov og drab, taget del i fjendtlighederne, så
ivrigt, at det omsider kostede ham livet. Et personligt motiv har
dog også gjort sig gældende, idet drabet på ham var et led i en
gennem en årrække fortsat blodig slægtsfejde. Ifølge overleve
ringen skal denne være begyndt med, at borgmester Lasse Si
verts 1406 blev dræbt af Attrupperne, over hvilket Lasses søn
Lyder og dennes svoger Kurt v. d. Lucht tog hævn ved drabet på
Peter Attrup. Herefter fulgte en ny blodhævn, da »unge Sivert«
1420 blev dræbt af Attrupperne. Fejden, der viser, i hvilken grad
selvtægt og hævnlyst har forbitret sindene under disse års uro
lige forhold, også hos dem, der skulle være de førende, endte
omsider, efter at 60 fornemme fruer havde gjort forbøn for
Attrupperne på bytinget, med et forlig i 1451. Ad mere fredelig
vej viste Bertel og Henrik Attrup, som begge ligeledes var borg
mestre, deres kongetro sindelag; ligesom tidligere Ivar Juel af
lagde de i 1424 vidnesbyrd for den kejserlige kommissær om
Sønderjyllands tilhørsforhold til den danske krone.
Efter den holstenske erobring i 1431 faldt sindene efterhån
den til ro under hertug Adolfs eneherredømme, men med den
schauenburgske sejr fulgte en overvægt for det hidtil underlegne
tyske mindretal i magistraten og borgerstandens højere lag. Den
stærkere tyske indvandring inden for købmandsstanden aftog
vel allerede i tiden efter 1440. Sprogligt var imidlertid overgan
gen fra latin og dansk til nedertysk sket allerede ved århun
dredets begyndelse; dette gælder forvaltnings- og forretnings
sproget og rimeligvis lidt senere talesproget inden for borgerska
bets højere kredse. Hermed var en tilbagegang for dansk også
som kultursprog uundgåelig. Dog var denne udvikling ikke så
skæbnesvanger, som man kunne tænke sig, fordi de kulturelle
forhold endnu ikke havde samme betydning som senere. Om
den 53-årige borgmester Bertel Attrup hedder det i 1424, at
han kunne latin, og sit vidnesbyrd om Sønderjyllands danskhed
aflagde han med den begrundelse, at »han havde læst i gamle
krøniker og befundet det således«. Det er imidlertid sandsyn
ligt, at en sådan kundskab har været en sjældenhed. Den ånds
kultur, der fandtes, var endnu for en stor del latinsk, og i denne
havde borgerskabet kun ringe del. I byens to til St. Marie og
St. Nikolai knyttede højere skoler, de såkaldte »rektorskoler«, er
man næppe nået ud over de elementære latinske kundskaber,
hvortil kommer, at en videre uddannelse sikkert har været en
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sjældenhed for borgersønner. Ganske vist studerede en del flens
borgere ved universitetet i Rostock, hvor 69 studenter med Flens
borg som hjemsted har indtegnet sig i matriklen i årene 1448—
1522, flere end nogen anden by i hertugdømmet kan opvise, med
undtagelse af Husum. Enkeltvis finder vi dem også ved andre
tyske universiteter, således i Köln 4, i Erfurt lidt flere, ved det
nye Wittenberg universitet, reformationens højborg fra 1517,
derimod ingen flensborgere, men mange andre slesvigere. For så
vidt det er lykkedes at identificere disse studerende — hvilket
har kunnet lade sig gøre for over halvdelen af navnene —, viser
det sig imidlertid, at de alle senere i livet har tilhørt den gejst
lige stand, og der er ingen grund til at tvivle om, at det forhol
der sig på samme måde med de personer, der skjuler sig bag
de ubestemmelige navne. De flensborgske borgere, som senere i
ret stort tal lagde sig efter universitetsstudier, har da endnu ikke
i dette tidsrum efter endt skolegang søgt anden uddannelse end
den i og for sig formålstjenlige, som det praktiske liv kunne
give dem på handelsskuden, købmandskontoret eller rådstuen.

Det rige gildeliv, der udfoldede sig i byen, giver os et nær
mere kendskab til det middelalderlige flensborgske borgersam
fund.
Flensborg Knudsgildes skrå er den ældste bevarede nordiske
gildevedtægt, om end kun foreliggende i et sent håndskrift fra
ca. 1400. Den er udateret, men henføres i almindelighed til det
ældste tidspunkt, på hvilket knudsbrødre er omtalt i Danmark,
til Knud VI’s regering. Dens bestemmelser synes nemlig for en
del at hidrøre fra en tid, hvor retstilstanden var uudviklet og
den offentlige myndighed ringe, således som det fremgår af en
række artikler, der fastslår gildets karakter af et eget retssam
fund med egen dømmende myndighed. Når der opstår tvedragt
mellem brødre, hedder det eksempelvis, »skal alle brødre komme
sammen og prøve og dømme mellem dem efter deres lov og
deres skrå«. Hvis en broder ikke kærer over en anden broder
for oldermand og brødre, men for »herrer eller mægtige mænd
indenlands eller udenlands«, ifalder han bøde. Gildets domsmyn
dighed hævdes både i civil- og kriminalsager. Den broder, der
trænger ind i en anden broders hus »med væbnet hånd og uven
lig hu« og begår vold mod nogen af husets folk, skal således
bøde med liv og gods.
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Endvidere skal brødrene stå hinanden bi i sager, der bringes
for den offentlige domstol, først og fremmest drabssager. Bliver
en broder dræbt af en ikke-broder, skal gildebrødrene hjælpe
den dræbtes arving til hævn, d. v. s. blodhævn, og er arving ej
hos, skal de tvinge drabsmanden til betaling af en forhøjet mandebod. Men »haver han intet at bøde med, da skal liv bødes for
liv«. Den broder, der forsømmer sin pligt til at hjælpe, skal have
nidings navn. I det omvendte tilfælde, hvis en broder har dræbt
en ikke-broder, »skal gildebrødre hjælpe ham af hans livsnød,
som de bedst kan. Er han ved vand, skal de hjælpe ham med
en båd og årer, øsekar, ildjærn og økse, og siden må han hjælpe
sig selv, som han bedst kan. Men behøver han en hest, skal
brødre forsyne ham med hest, eller han må tage sin broders
hest som sin egen og bruge den en dag og en nat«. Den broder,
der ej hjælper og vel kan, skal udstødes af gildet med nidings
navn, og den, der mere har samkvem med ham, skal betale bøde.
Af særlig betydning var den hjælp, brødre skulle yde hinanden
dels som vidner, dels som mededsmænd i retssager, hvad enten
disse førtes for bytinget eller gildet selv. Også byretten forlangte
i en del tilfælde meded af gildebrødre, når den anklagede selv
var i gildet.
Straffen bestod i bøder, som i Flensborg-skråen gennemgående
er højere end i de senere skråer; således kræves som bod for
drab på en gildebroder foruden den sædvanlige 40 marks mandebod en lige så stor ekstrabøde. I visse tilfælde kunne sagen ikke
afgøres med bøder. Som vi har set, skal den, der gør sig skyl
dig i vold mod en broder i hans eget hus, og ligeledes den, der
som sørøver på hav eller røver i skov tilføjer brødrene skade,
straffes med tab af liv og gods. I de yngre skråer forekommer
disse bestemmelser, der synes at have givet gilderetten magt over
liv og død, ikke, og de kan næppe heller mere have haft faktisk
gyldighed i det 13. årh.s Flensborg, men måske i ældre tider
overfor den, der som udvist af gildet betragtedes som en fjende.
Gildets egentlige straffemiddel var nemlig udvisningen, anvendt
i første række mod den broder, der ikke ville anerkende brød
renes og oldermandens dømmende myndighed, og dernæst, i
vanærende form »som niding«, for grove forbrydelser af den
ovenfor omtalte art.
Sammenslutningens solidaritet viser sig på ejendommelig
måde i de bestemmelser, der pålægger betaling af bøde, i rege-
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len ikke mindre end 12 m., til gildet som sådant, foruden bø
derne til den skadelidte. De betaltes af den broder, der søgte
sin ret uden for gildet, men desuden ikke blot af den, der havde
samkvem med en broders drabsmand, men også af den, der
havde samkvem med en broder, som forsømte at hjælpe en
anden broder, der var drabsmand, i hans nød; det er krænkelsen
af broderskabets ære og myndighed og af pligten til gensidig
hjælp, hvorom det drejer sig. Den pligt til indbyrdes hjælp,
som træder så tydeligt frem i de retslige bestemmelser, fastslås
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også i mere almindelige tilfælde, således over for fattige brødre
og ved skibbrud og fangenskab i hedningeland. Desuden skal
medlemmerne våge ved en broders eller søsters sygeseng og ved
dødsfald deltage i ligfølget.
Gildets fælles anliggender afgjordes ved gildestævnet, et møde
til afgørelse af alle retssager m. m. under oldermandens ledelse.
For uhøvisk optræden under forsamlingen eller for afbrydelse
af anden mands tale, såvel som for at sige: »Du lyver« til en
anden broder, skulle gives bøde — ikke uefne forhandlingsregler.
Til stævnet mødte kun brødrene, medens alle, både brødre og
søstre, indfandt sig til gildelaget, den festlige sammenkomst, som
var gildets egentlige midtpunkt og afholdtes een gang årlig. For
undladelse af at møde, senest før anden »gildedrik«, betaltes i
bøde ikke mindre end 3 m., og som gyldig undskyldning kunne
kun antages broderens eller hans hustrus sygdom eller ufred i
landet. Uhøvisk optræden — umådehold med øl og mad m. m.
— straffedes med til dels ret høje bøder. Sov nogen på gilde
bænk, så man kunne skrive tre kors på væggen over hans hoved,
slap han dog med 9 ørtug.
Flensborg St. Knudsgilde hørte til de såkaldte »værnegilder«,
af hvis skrå værnebestemmelserne udgjorde en betydningsfuld
del. Blandt samtlige gilder af denne art er de danske de bedst
kendte. De var indviede til en national nordisk helgen, St. Knud,
St. Olav eller St. Erik og var alle ældre end de andre danske gil
der. Inden for værnegilderne udgjorde atter Flensborg og Odense
Knndsgilder, der begge havde danske skråer og var de ældste
af samtlige gilder, en særlig gruppe overfor en række yngre
gilder, som ved et møde i Skanør 1256 fik en fælles organisa
tion, ligesom deres skråer, der var på latin, havde ens ordlyd.
Vanskeligere at tidfæstc er de to gamle gilder, navnlig det ældste
af alle, det flensborgske, hvis alder kun kan bevises ad indi
rekte vej. Visse artikler i skråen fører nemlig langt tilbage i
tiden; dette gælder f. eks. bestemmelsen om blodhævn og det
hårde bødesystem, som er mildnet allerede i Odenseskråen, samt
ved meded brugen af seksmandseden, der til forskel fra den
mere almindelige tolvmandsed tyder på en oprindelig højere
værdsættelse af broderen i sammenligning med ikke-broderen.
Angående mededsmænd, som er gildebrødre, hedder det ofte i
den flensborgske byret, at de skal tages af »det højeste gilde«
(summum convivium, høghæst lagh). F. eks. skal den, der er
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anklaget for at have såret en bymand, rense sig med det højeste
gilde, i hvilket han er, hvortil i den danske redaktion er føjet:
og er han ej i gilde, med 12 mands ed. Det fremgår heraf, at
en borger kunne være medlem af et eller flere gilder eller over
hovedet ikke af noget gilde. Hvilket af de gilder, som han til
hørte, der skulle anses for det højeste, oplyses ikke; måske er
dette problem i hvert enkelt tilfælde blevet løst af manden selv.
For den, der var medlem af Knudsgildet, kan man dog gå ud
fra, at det har haft forrangen.
Skønt det flensborgske Knudsgilde er det eneste danske vær
negilde, hvorom en fyldig overlevering er bevaret, har vi ingen
efterretning om dets stiftelse, men åbenbart er det, at skråens
artikler for en del stammer fra en meget gammel tid, da tran
gen til indbyrdes værn og hjælp gjorde sig gældende i de ny
dannede bysamfund. Man har endogså tænkt sig, at de danske
værnegilder i almindelighed skulle være opstået af en sammen
slutning af fremmede i den pågældende by. For Flensborgs ved
kommende kan en sådan udvikling dog ikke godtgøres. Det flens
borgske »højeste gilde«, som var ret fåtalligt, har sikkert fra
første færd været samlingssted for byens velhavende købmænd,
skønt det vel også, i lighed med Knudsgildet i Slesvig, har rum
met enkelte »skindere og skomagere« med flere håndværkere.
Skråen nævner ganske vist ingen betingelser for indtræden ud
over betaling af en afgift, men bestemmelserne om hjælp ved
skibbrud og fangenskab i hedningeland viser hen til købmænd
på langfart.
Oplysningerne om Knudsgildet dækker så at sige de første to
århundreder af Flensborgs historie, navnlig fordi den vigtigste
kilde til kundskab, skråen, på grund af håndskriftets sene til
blivelse (ca. 1400) må antages at indeholde både ældre og yngre
lag. Vi møder et samfund, der tæt sammensluttet danner front
mod alle udenforstående, samtidig med at indbyrdes lov og orden
gennemtvinges med de til en rå tid svarende hårde midler. Også
den gensidige hjælpsomhed viser hen til primitive forhold, under
hvilke båden eller hesten skal hjælpe den fredløse drabsmand
til flugt. En senere tilføjet gruppe udgør åbenbart skråens sidste
artikler, som bl. a. bestemmer, at der på gildelagets anden dag
skal fejres en sjælemesse for afdøde brødre og søstre, hvortil alle
skal give møde. Med denne nye artikel var begyndelsen gjort
til den fælles deltagelse i det religiøse liv og de dermed for-
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bundne højtideligheder, som i den kommende tid skulle indtage
så stor en plads i hele gildevæsenet.
Knudsgildet beholdt sin ansete stilling også i middelalderens
senere århundreder. Herom vidner § 131 i Flensborgs danske
byret, at oldermand af Knudsgilde med fremmeste rådmænds
råd skal rådmænd vælge og afsætte, som dem tykkes — en
ret til indflydelse på bystyret, som ingen anden dansk byret
kan opvise mage til. Gildet har også haft en nær forbindelse
med magistraten i pengesager; endvidere blev rådhusets køk
ken, som var af megen vigtighed ved afholdelse af fester,
1466 udlejet til Knudsgildet, således at dette og rådet skulle
have køkkenet frit, andre kun mod betaling. Det ejede til veks
lende tider forskellige huse, blandt hvilke »St. Knuds gildebrød
res stenhus«, som måske har været gildehus, og havde desuden
betydelige pengesummer udestående i forskellige flensborgske
ejendomme. Da det åbenbart ikke har lagt så megen vægt på
sjælemesser og lignende som de yngre gilder, er strømmen af
sjælegaver i den senere middelalder rimeligvis gået det forbi.
Dets anseelse som det gamle og fornemme gilde synes dog at
have været i behold; så sent som 1514 udtales det i smede
lavets skrå, at lavet skal have samme ret som alle andre lav i
byen, kun ikke som »St. Knuds lav«.
Af byretten fremgår det, at Knudsgildet sidst i 13. årh. ikke
har været Flensborgs eneste sammenslutning af denne art, skønt
ingen oplysning herom i øvrigt har nået os. Det er muligt, at
et eller flere af de senere kendte gilder går tilbage til denne
tid, i så tilfælde snarest St. Laurentiusgildet. Hovedindtrykket
bliver dog, at gildevæsenet en tid lang var i stagnation indtil
det 14. årh.s slutning, da en ret pludselig opblomstring kan
iagttages først og fremmest i Flensborg, måske i sammenhæng
med den tiltagende tyske indflydelse og de borgerlige erhvervs
betydning. Ældst af de nydannede gilder var imidlertid, så vidt
ses, »Kalenden«, af 1362, et gejstligt gilde, ifølge skråen bestå
ende af 24 præster, som kunne suppleres med 8 lægmænd, hvis
der ikke var præster nok. To gange årligt skulle alle brødre
samles i tre dage »for at prise Gud og også for at spise sammen«.
Foruden de til disse sammenkomster hørende messer skulle der
året rundt holdes daglig sjælemesse og bøn for de sidst afdøde
brødre. Gildet var efter Helligåndskirkens opførelse i 1386 knyt
tet til denne og til det allerede en del år tidligere stiftede hospital,
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Helligåndshuset. Dets udpræget gejstlige karakter er påfaldende
for en så lidt gejstlig by som Flensborg, ikke mindst, hvis man
sammenligner det med den lidt ældre kielske Kalende, som fra
første færd gav lægbrødre i lige så stort antal som præster adgang
med deres hustruer; også de kongerigske gejstlige gilder var min
dre eksklusive. Det lykkedes også i 1422 lægbrødrene, efter at de,
som det hedder, i mange år havde andraget derom, at få tilladelse
til at medtage deres hustruer, dog kun mod at de selv efter tur be
kostede gildelaget. Brødrene benyttede sig næsten altid af denne
tilladelse, så at Kalenden blev mere verdsliggjort, men den be
holdt sin aristokratiske karakter, da lægfolkene rekruteredes af
mænd og kvinder af byens førende slægter, hvortil kom en del
adelige herrer og fruer; endogså dronning Margrete er optegnet
forrest på listen over afdøde søstre, så at bestemmelsen af 1422
i dette tilfælde har fået tilbagevirkende kraft ! På grund af de
åndelige goder, som præstegildet kunne yde sine medlemmer,
blev det overmåde rigt, ikke mindst takket være gildesøstrenes
rundhåndethed med sjælegaver. På reformationstiden ejede det,
foruden sine pengekapitaler, to guldkroner, skænkede af dron
ning Margrete, og tre sølvbeslagne drikkehorn, desuden en del
teologiske og juridiske bøger, næsten alle skænkede eller solgte
af gejstlige.
Omtrent samtidigt med Kalenden opstod adskillige borgerlige
gilder af mere almindelig karakter, værnegildernes arvtagere,
om end stærkt forskellige fra disse. De er ikke indviede til en
national nordisk, men til en almenkirkelig helgen, og det er
tydeligt, at kirken har taget også de borgerlige gilder i sin tjeneste
i en ganske anden grad end Knudsgildet. De var alle knyttede
til et alter i en af de to hovedkirker, undertiden til et alter i
dem begge, med en derved ansat vikar til besørgelse af de for
nødne messer; desuden havde Gertrudsgildet sin egen kirke, Gertrudskirken. For Laurentiusgildet og Drager gildet, som første
gang omtales 1377 og 1399, er ingen skrå bevaret; de er antagelig
blevet rekruterede fra borgernes jævnere lag og er dannede som
et modstykke til aristokratisk prægede sammenslutninger som
Knudsgildet og Kalenden. Noget lignende gælder Gertrudsgildet,
hvis skrå fra 1379 i syv korte artikler pålægger »de i Kristus
elskede brødre og søstre« ved gildelaget »at sidde smukt uden
larm ligesom i andre gode gilder«, at hjælpe hinanden »i nød
og trængsel dag og nat af al evne både i ord og handling« og at
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bistå »fattige pilgrimme og landflygtige, som kommer til byen,
som om de var deres egne gildesøskende«. Ikke blot ved sin
kortfattethed, men også ved sit indhold er denne skrå vidt for
skellig fra de gamle. Den kan imidlertid ikke opfattes som typisk,
da de danske Gertrudsgilder er opståede under påvirkning af de
i Tyskland almindelige »Elende-Lag«, hvis opgave det var at tage
sig af fattige pilgrimme. Gertrudsgilderne fik således et humantsocialt islæt, som savnes i de andre gilder, og mest fremtrædende
er dette element i det flensborgske Gertrudsgilde, fordi dette,
ligesom de tilsvarende tyske sammenslutninger, tog sig af frem
mede pilgrimme, medens de andre danske Gertrudsgilder ind
skrænkede sig til at støtte sine egne medlemmers pilgrimsrejser.
Vor Frue Købmandsgilde (fra slutningen af det 14. årh.)
adskiller sig fra de andre samtidige gilder ved i nogen måde
at være klassepræget, således som navnet viser, og som det også
fremgår af skråens karakteristiske indledning: »Engang ved
fastelavn drak købmænd og skippere sammen. Da de havde gjort
regnskabet op, blev der et overskud på 6 skilling«, som skænkedes
til et Mariabillede. Et gilde blev stiftet, og »af de 6 skilling blev
der ved vor kære Frues nåde ved ret købmandsskab 60 mark«.
Den ret vidtløftige skrås forskrifter angående sømmelig optræ
den m. v. under drikkelaget viser slægtskab med Knudsgildets
skrå, men af det gamle gildes særstilling inden for samfundet
er kun lidt tilbage. Man kan sikkert gå ud fra, at Købmands
gildet har tilhørt de velhavende lag. Påfaldende er det, at over
holdelsen af skråens kirkelige bestemmelser angående sjælemes
ser og lignende er overladt til medlemmernes forgodtbefindende:
»Hvem der ikke vil holde disse vilkår, han kan sige nej med fri
vilje; hertil er ingen tvunget. Men den, hvem disse vilkår beha
ger, han stå op og love vor kære Frue tro broderskab; og enhver
bøje sine knæ og sige et Pater noster og et Ave Maria til Gud
og vor kære Frue«. Den her så stærkt fremhævede frivillighed
er et ejendommeligt træk, lidet overensstemmende med datidens
almindelige tankegang, hvis frivilligheden, som man efter sam
menhængen vel må antage, kun gælder de religiøse vilkår.
Beslægtet med Købmandsgildet var det noget yngre Nikolaigilde, hvis skrå stammer fra 1446. Det var indviet til de søfa
rendes helgen St. Nikolai og knyttet til St. Nikolais alter i Mariekirken. At dets medlemmer var farende folk, skippere og
købmænd, fremgår ligeledes af skråens bestemmelse om, at en
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broder, der finder en anden broder på sygelejet i udlandet eller
i havsnød, skal yde ham hjælp. Der er ikke bevaret nogen for
tegnelse over medlemmerne, men at de har været velhavende,
ses dels af gildets betydelige formue, dels af bøderne, der var
højere end de tilsvarende i Købmandsgildets skrå.
Det mere eller mindre fremtrædende religiøse element, som
findes hos de flensborgske gilder i tidsrummet fra det 14. årh.s
slutning til reformationen, får i katolicismens sidste tid en for
stærket indflydelse. Denne viser sig i skråen for Hellig Legems
gilde, som stiftedes 1431 og det følgende år trådte sammen som
et »skolelav«. Højtideligholdelsen af medlemmernes jordefærd,
der allerede i alle tidligere gilder, vel lige fra den hedenske tid,
var blevet fastslået som en forpligtelse, træder nu frem som et
hovedformål. I ligfølget skal deltage ikke blot alle brødre og
søstre, men også en procession af præsterne og skolemestrene
med deres disciple. På samme måde skal en skolediscipels jor
defærd fejres. Gildets betegnelse som »skolelav« er opstået heraf,
men det bestod i øvrigt af almindelige borgere, foruden skole
mestrene ved Marie og Nikolai skoler samt en del gejstlige.
Endnu stærkere religiøst præget var Vor Frues gilde, der 15. aug.
1492 fik vedtaget sin skrå »til lov og ære for den almægtige Gud,
men især for Marie den himmelske kejserinde og til trøst og
salighed for søstre og brødre i det til Vor kære Frues alter i
Flensborg i St. Nikolai kirke indviede broderskab og lag«. De to
første artikler pålægger afholdelse af ugentlig gudstjeneste og
daglig andagt ved alterets præst tillige med skolemesteren og
disciplene. I øvrigt er næsten alle de almindelige bestemmelser
mærkeligt nok taget fra skråen for det langt mere verdslige Køb
mandsgilde — et tegn på, at samværet selv i tilsyneladende for
skelligartede broderskaber i virkeligheden har artet sig på samme
måde eller i det mindste har krævet samme regler. Kun må man
i Vor Frue gilde ikke møde »barbenet«, som det hedder midt i
den plattyske tekst, og bøderne for drukkenskab og anden usøm
melig optræden er højere.
Gildet havde sine egne embedsmænd, øverst oldermanden, i
Knudsgildet een, i de yngre gilder med undtagelse af Kalenden
to, valgt hvert eller hvert andet år, vistnok som regel ved brød
rene i almindelighed, dog i tidens løb med visse indskrænknin
ger. Således var i Kalenden valget hos »den mere fornuftige del«,
det vil sikkert sige de gejstlige medlemmer; i Hellig Legemsgil-
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det valgtes oldermanden i slutningen af det 15. årh. under med
virken af magistraten. Oldermændene repræsenterede ved alle
lejligheder gildets øverste myndighed og indtog i de yngre gilder
en mere fremtrædende stilling end i Knudsgildet; i Købmands
gildet var endogså optagelsen af nye brødre og søstre afhængig
af deres billigelse: »De ville vide, hvem der er broderskabet vær
dig«. Et vigtigt hverv var bilæggelsen af stridigheder mellem
medlemmerne indbyrdes. Endvidere styrede de gildets penge
væsen. Ved deres side under udøvelsen af alle disse hverv stod
allerede i Knudsgildet to eller tre af og blandt brødrene valgte
»stolbrødre«, undertiden også et udvalg af brødre. Særlig højtide
lig var vedtagelsen i Dragerlavet i 1463 af en unægtelig følge
svanger bestemmelse, givet af stolbrødrene og hele laget efter
indstilling af seks af de ældre brødre; den gik ud på, at enhver
i gildelaget fremtidig selv skulle betale det øl, han eller hun drak.
Foruden gildets egne embedsmænd må i denne sammenhæng
nævnes byens øvrighed, som medvirkede ved regnskabsaflæggelse,
undertiden også ved valg af oldermænd og bisiddere, dog, så vidt
ses, kun inden for Laurentius-, Gertruds- og Hellig Legemsgil
derne og selv her kun i ny og næ. Om en gennemført afhængighed
som den, der kendetegner lavenes forhold til bystyrelsen, er der
for gildernes vedkommende ikke tale. Heller ikke spores der i
Flensborg som f. eks. i København nogen modsætning mellem
gilde og øvrighed.
Givet er det, at de yngre gilder, navnlig i retslig henseende,
indtog en helt anden stilling i samfundet end de gamle værne
gilder. Den omfattende hjælp i retssager er så godt som forsvun
det. Kun Kulendens skrå omtaler i en enkelt bestemmelse brødre
som mededsmænd og indbringelse af gældssager og lignende
mellem brødre indbyrdes for oldermanden førend for den bor
gerlige øvrighed. Med hensyn til kriminalsager fastsætter skrå
erne en række bødestraffe, men det er tydeligt, at bøden for de
alvorligere af disse kun er et tillæg til den af byøvrigheden
som den egentlige dømmende myndighed ikendte straf. Dette
gælder tilføjelse af blodsår i gildeshuset, overfald med væbnet
hånd på en broder i hans hus osv. Straffen, der i Knudsgildet,
som endnu udøvede domsmyndigheden, bestod i 40 marksboden
foruden 1 pd. voks til gildet eller endogså i tab af liv og gods,
er nemlig i Købmandsgildet nedsat til 1 eller % pd. voks, og selv
om den i det strengere Vor Frue gilde forhøjedes til 16 eller
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8 pd. voks, er bødens karakter af tillæg dog åbenbar. Knudsgildets hævdelse af sin stilling som et eget retssamfund ville ikke
være blevet tålt af den nu langt stærkere offentlige myndighed
og var heller ikke påkrævet. Klarest træder den nye opfattelse
frem i den yngste af skråerne, Vor Frue gildes af 1492, gennem
en bestemmelse, der endnu ikke findes i Købmandsgildets skrå.
Det hedder nemlig her, at blodsår og lignende stor legemsbeska
digelse, som vedkommer staten eller herskabet, skal gildet ikke
befatte sig med, men skal henvise til dom af foged eller kæm
nere eller andre herrer.
Også med hensyn til indbyrdes hjælp uden for det retslige om
råde kan en tilbagegang påvises. Gildernes ret vidtløftige regn
skabsoptegnelser melder intet herom, endnu mindre om hjælp
til fattige i almindelighed, og af skråerne indeholder kun Kalendens og Nikolaigildets enkelte bestemmelser om gensidig støtte.
Alene Gertrudsgildet indtager en særstilling ved sit bud om lighed
for fattige og rige, men kravet om hjælp gælder dog kun dels fat
tige brødre, dels pilgrimme. I alle gilderne hævdedes stadig
pligten til ligfølgc, hvorimod Knudsgildets bestemmelse om sygevagt hos brødre og søstre er forsvundet. Grunden er vel næppe
den, at hjælpsomheden i og for sig er blevet mindre, men tran
gen til hjælp er aftaget, i det mindste inden for de pågældende
sociale kredse — i håndværkslavene, navnlig i svendegilderne
har forholdet åbenbart været et andet.
Om gildernes økonomiske forhold er vi for Flensborgs ved
kommende langt bedre underrettede, end når det gælder nogen
anden dansk by, idet vi har bevaret regnskabsoptegnelser fra de
fleste flensborgske gilder. Indtægterne bestod i bøder for over
trædelse af skråen, navnlig for forsyndelser mod sømmelig ad
færd; de erlagdes næsten altid i øl — 1, % eller 2 tønder, i
enkelte tilfælde endogså 1 læst eller 24 tønder — og er vel gået
med ved drikkelaget. En almindelig ydelse var indtrædelsesaf
giften, som regel 1 à 2 sk. lybsk eller den tilsvarende værdi i
voks. Mere indbringende var den årlige afgift, ligeledes på 1 til
2 sk. lybsk, kun kendt i Kalenden, Gertruds- og Dragergildet.
Deres væsentlige indtægt har gilderne imidlertid sikkert haft af
de gaver, der i stigende omfang skænkedes til afholdelse af mes
ser. Udbyttet heraf var ikke ringe, om end varierende. Medens
Laurentius- og Gertrudsgildernes kapitaler balancerede omkring
200 mark, nåede Dragerlavets allerede midt i det 15. årh. det
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dobbelte. Hellig Legenis broderskab havde i 1520’erne en formue
på 650 mark og Nikolaigildet noget lignende. Om Købmands- og
Vor Frue gilderne haves ingen oplysning. Førstepladsen blandt
de flensborgske (og blandt de danske overhovedet andenpladsen
efter Malmø Knudsgilde) indtog Kalenden, hvis formue ifølge
en i 1537 optagen fortegnelse udgjorde ca. 1450 mark foruden
nogle renter og rigt inventar. Når det i reformationstidens sati
riske digtning hedder: »Hvor man kommer i Randers eller Ribe
— i Viborg, Års, Olborig eller Nibe — og spør, hvis er den store
gård — eller det skønne hus, her står — da får man sådan svar
igen — det hører til det store kallent«, kunne Flensborg, som
man ser, med rette være medtaget blandt de anførte jyske byer.
De således indsamlede kapitaler gjordes frugtbringende, dels
ved køb af huse, dels og i langt overvejende grad ved udlån til
borgerne mod sikkerhed i deres huse. Denne lånevirksomhed
begunstigedes af den omstændighed, at almindeligt bankvæsen
ikke kendtes på grund af det middelalderlige i den kanoniske
ret begrundede forbud mod at tage rente; men gildernes penge
forretninger adskilte sig dog i virkeligheden kun af navn fra
den senere bankvirksomhed. Lånene, hvis størrelse varierede fra
5 til et halvt hundrede, undertiden stigende til 100 à 200 mark,
var som regel fordelt mellem mange forskellige låntagere. Lig
heden med en senere tids kreditforeningsvæsen forstærkes ved,
at der allerede da i de flensborgske ejendomme var 1. og 2.,
i enkelte tilfælde endogså 3. og 4. prioritet. Renten var af Knudsgildets lån i ældre tid 8 pct., faldende til 6 pct. i det 15. årh.s
første halvdel. I de yngre gilder fortsattes faldet fra 6 Vi til 5
pct., ved hvilket beløb renten af gildelånene stabiliseredes i det
16. årh.s første årtier. Undertiden krævedes også kaution, især
naturligvis for lån, for hvilke der ikke var givet sikkerhed eller
dog kun i løsøre. Disse tilfælde var imidlertid meget sjældne
uden for Drager gi Idet, som gennemgående ikke havde sine ud
lånte penge stående i fast ejendom, men til gengæld krævede
høj rente, 10 pct. eller mere. En særlig ordning var påbudt i
Købmandsgildets skrå, ifølge hvilken gildets indtægter skulle
fordeles mellem brødrene, for at disse kunne købslå med dem
og årlig indbetale den således vundne gevinst til oldermændene;
for at undgå sammenblanding med de private midler skulle køb
mændene sætte et kryds ved de beløb, som de erhvervede ved
hjælp af gildets penge. Om denne anbringelse, for så vidt den
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overhovedet er blevet til virkelighed, har været mere indbrin
gende end den sædvanlige, kan ikke konstateres, da oplysninger
om gildets formue savnes — måske har man glemt at sætte de
ovennævnte kryds!
Alt i alt må det siges, at de flensborgske gildebrødre ikke gra
vede deres pund ned eller lod dem ligge roligt i gildekassen, »bøs
sen«, der i almindelighed var ret slunken. Pengene sattes i om
løb ved de mange lån til store og små, også til byen selv, og gil
derne opnåede ved deres kreditgivning en — af dem selv vel
næppe tilsigtet — ikke ringe samfundsgavnlig betydning for det
økonomiske liv. Det samme gælder de andre danske gilder, om
hvilke oplysningerne dog er yderst sparsomme.
Når gilderne, trods deres indskrænkede virksomhedsområde,
i iøjnefaldende grad blomstrede op i tiden fra det 14. årh.s slut
ning, er grunden som tidligere berørt de åndelige formål, der i
sammenhæng med det religiøse livs inderliggørelse trådte i for
grunden på en ganske anden måde end tidligere. Afholdelse af
messer og bønner for gildets medlemmer, såvel for de døde som
for de levende, var påbudt i skråerne eller knyttet som betin
gelse til de mange gaver fra enkeltpersoner; disse forpligtelser
medførte navnlig i Kalenden og de religiøse broderskaber et stort
arbejde, der naturligvis skulle betales og også i rigeligt mål
blev det.
Et hovedformål var endvidere stadigt og rimeligvis i stigende
grad det festlige samvær ved gildelaget. Dette afholdtes, så vidt
ses, som regel een à to gange årligt og varede i flere dage; i det
udholdende Dragergilde, som havde seks årlige sammenkomster,
drak man seks dage ved pinsetid og to dage ved de fem andre
lag. Gildelaget holdtes, for så vidt man ikke havde sit eget gilde
hus, på omgang hos brødrene, som også synes at have båret
omkostningerne. Der omtales dog også tilskud af de enkelte med
lemmer, og for det dyre tyske øl, der kostede 5 mark 4 sk. tøn
den, ydedes en særlig betaling, hvis man ikke, som tilfældet
vel var i de fleste gilder, ville nøjes med det danske. Til at be
rede gildet udnævntes visse medlemmer, og skænkere gjorde
tjeneste under drikkelaget. Det indledende festmåltid har sik
kert ikke været ringe — i Knudsgildet var det tilladelige antal
af retter fastsat til fem, foruden skinke, og i Kalenden til fem
eller seks. En grænse for, hvor mange tønder øl der måtte drik
kes, er ikke angivet. Ved gildelaget udfoldede oldermændene hele
6 Flensborg bys historie
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deres magtfylde, gav tegn til opbrud, tilså, at de gæster, som de
enkelte medlemmer kunne medtage, var anstændige og ærbare
folk m. v. Navnlig førte de tilsyn med orden og sømmelig optræ
den og afgav kendelse i de mindre forseelser, der endnu var for
beholdt gildets egen dømmende myndighed. Det kunne dreje sig
om småting som et ituslået bæger, et brækket lys eller spild
af øllet på en anden. Alvorligere var det på grund af umådehold
i spise og drikke »at give igen« øl og mad. Kiv og strid, slags
mål og æresfornærmende ukvemsord kunne naturligvis ikke gå
upåtalt hen. I Hellig Legemsgildet brugte man den virkningsfulde
metode at sætte fredsforstyrreren uden for døren ved hjælp af
fire håndfaste brødre. Når øllet gik til hovedet, kunne det gå
hedt til, og det var derfor forbudt at nøde en anden til »at
bruge større bægere«, end ham lystede; mod rus i almindelighed
var der derimod ingen bestemmelser. Freden søgtes sikret ved
forbud mod at bære våben, mod at vædde og doble, og — i Køb
mandsgildet — mod at handle og købslå. Forskrifterne er i de
forskellige skråer nogenlunde af samme indhold. En karakte
ristisk forskel er der mellem bødernes størrelse. Knudsgildets
høje bøder, der udgjorde hele straffen, formindskedes i Køb
mandsgildet, men steg atter i Nikolaigildet og navnlig i Vor Frue
gilde, hvis skrå i øvrigt var en tro efterligning af Købmandsgil
dets; her i det religiøse broderskab satte man det moralske krav
højere. Det samme gælder Hellig Legemsgildet. Vokset, der kunne
bruges både til lys i gildehallen og til alterlys o. L, blev efterhån
den mere og mere almindeligt som bøde ved siden af eller i
stedet for øllet.
Skråernes straffebestemmelser genfindes i de andre danske
skråer, endogså i samtidige engelske gildevedtægter. Man har
sikkert lov til at formode, at det hermed givne billede af gildelivet
er i høj grad ensidigt, og at det normale har været et muntert
samvær uden alt for mange hårdrag eller kindheste. En vis
garanti for samværets fredelighed og fornøjelighed har kvin
dernes stærke deltagelse forhåbentlig afgivet. Gildesøstrene fore
kommer heller ikke i straffebestemmelserne for slag, stød osv.,
derimod nok, hvor forseelsen består i skældsord eller bagtalelse.
Allerede i Knudsgildet hørte de, så vidt ses, fra første færd til
gildesamfundet, og det samme var tilfældet i de yngre gilder
undtagen i Kalenden og muligvis Laurentiusgildet. Det langt
overvejende flertal var brødrenes hustruer, men der findes blandt
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Kalendens store drikkehorn.
Vistnok en gave fra biskop Eskil i Ribe 1409.

søstrene også enlige kvinder, således i Dragergildet og navnlig i
Gertrudsgildet, som i tidens løb talte ikke mindre end sytten
tjenestepiger blandt sine medlemmer, hvorimod Købmandsgil
det næsten udelukkende havde »husfruer« og deres døtre. Kvin
derne deltog ikke i gildestævnet, hvor retssager og andre fælles
anliggender forhandledes, i det mindste ikke i Knudsgildet og
sikkert heller ikke i de yngre gilder, hvor sådanne særlige sam
menkomster dog ikke udtrykkelig er omtalt. Men m. h. t. de re
ligiøse og selskabelige formål var forpligtelser og rettigheder de
samme for brødre og søstre, der alle skulle give møde såvel ved
messer og ligbegængelser som ved gildelaget.
Hvad var det for mennesker, der mødte i gilderne? Når det
gælder den gejstlig og aristokratisk prægede Kalende, kan der
ingen tvivl være. Det er også i høj grad sandsynligt, at medlem
merne af Laurentius-, Gertruds- og Dragergildet har tilhørt de
jævnere lag. Mere usikkert kunne det synes at forholde sig med
Købmandsgildet. I den lange medlemsfortegnelse er det vanske
ligt at skelne mellem købmænd og håndværkere, da der vel findes
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talrige medlemmer, ca. 90, med efternavne som smed, bager, sa
delmager osv., men kun ca. 20 af disse kan bevises virkelig at
have drevet det håndværk, hvis navn de bærer, så at erhvervs
betegnelsen ikke er blevet til et blot og bart efternavn; dog ei
det, da vi ikke har tilstrækkeligt kendskab til byens håndvær
kerklasse, ikke udelukket, at der kan have været flere »virke
lige« håndværkere. Man må derfor søge frem ad andre veje.
Selve gildets navn viser, at det i særlig grad lige fra dets stif
telse har været samlingssted for købmændene, og i samme ret
ning peger skråens bestemmelse om indkomsternes anvendelse,
ligeledes gildets livlige økonomiske forbindelse med magistraten,
hvis medlemmer ofte hørte til dets brødre. Desuden var såvel
gejstligheden som godsejerstanden og især herrer og fruer af
den slesvig-holstenske adel — Rantzauer, Ahlefeldter osv. — ret
talrigt repræsenterede. Også hertug Adolf selv var medlem. En
sammenligning med Gertrudsgildet, der har efterladt en endnu
længere medlemsliste omtrent fra de samme år, viser, at dette
derimod havde meget få adelige medlemmer og, trods gildets
godgørende formål, heller ikke mange gejstlige, hvorimod det
rummede et utvivlsomt demokratisk element i de talrige tjene
stefolk; påfaldende er det, at det såvel som Dragergildet har op
taget enkelte af de lidet agtede tjenestepiger hos gejstlige, »præstedejer«. Af medlemmer, betegnede som håndværkere, talte det
halvandet hundrede, men kun om ca. en sjettedel kan det på
vises, at de virkelig har været smede, bagere, sadelmagere osv.,
og erhvervsgruppen bliver derfor her som i Købmandsgildet en
ubestemt størrelse. Sikkert har den dog i Købmandsgildet rum
met betydeligt færre håndværkere og småfolk end i Gertruds
gildet.
Selv om en standsforskel mellem de forskellige gilder har gjort
sig gældende, var denne, som man vil se, ikke ubetinget. Be
standdelene var de samme, men i forskellig blanding. Vi møder
i Gertrudsgildet ikke blot »den blinde Helene og hendes mand«,
men også fruen på Nyhus slot og i Købmandsgildet ikke blot
amtmanden på Duborg, men også tjenende karle og svende. Her
til kommer, at vi i ret stort omfang finder de samme borgere
som medlemmer af de forskellige gilder. Det var ganske vist sjæl
dent, at een mand som Hans Kok eller Petersen var broder i
ikke mindre end fem gilder, men et fælles medlemsskab kan
konstateres ikke blot for to gilder af rimeligvis samme sociale
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standard som Gertruds- og Laurentiusgildet, idet ca. 10 pct. af
det førstnævntes ca. 1300 medlemmer i tiden 1379—ca. 1500 til
lige var brødre eller søstre i det sidstnævnte, men også mellem
Købmandsgildet og de to gilder, skønsmæssigt 10—12 pct. Om
dette forhold havde sin grund i, at Købmandsgildet har rummet
flere håndværkere o. 1. end almindelig antaget, eller i, at de to
»lavere stående« gilder har haft et tilsvarende kontingent af køb
mænd, får stå hen. Derimod synes Dragergildet at have holdt sig
for sig selv, skønt dette gilde, der rummede en del dragere og også
et element af tjenestepiger, ikke kan kaldes eksklusivt. I fornem
afsondring levede Kalenden, der så godt som ikke er repræsen
teret i Gertruds- og Laurentiusgilderne og kun i ringe grad i
Købmandsgildet, hvorimod ikke få magistratspersoner lod sig
optage her. Med den senere tids »fromme broderskaber« blev fæl
lesskabet derimod endnu mere fremtrædende. Hellig Legemsgil
det havde således en del brødre og søstre fælles, ikke blot med
Gertruds- og Laurentiusgilderne samt Kalenden, men navnlig
med Købmandsgildet. Resultatet bliver da, at gilderne må siges
inden for visse grænser at have medvirket til udjævning af klasse
forskel mellem borgerne, om ikke i kommunalpolitisk, så i social
henseende, ved i nogen grad at give anledning til personligt sam
kvem ved festlige lejligheder mellem købmænd og håndværkere,
mestre og svende, herskab og tyende, såvel som mellem mænd og
kvinder. Den hermed givne påvirkning forstærkedes gennem det
religiøse islæt, som i middelalderens slutning i alle gilderne blev
så fremherskende ved siden af det selskabelige, idet kirkens
evne til at virke samlende ikke mindst gav sig udtryk gennem
gildelivet.
Det var en selvfølge, at gilderne i den form, som de havde
antaget i den sidste førreformatoriske tid, ikke kunne overleve re
formationen. Om man ved deres ophævelse som bevæggrund eller
påskud har kunnet bruge en tiltagende demoralisation inden for
selve gilderne og deres drikkelag, er for Flensborgs vedkom
mende uvist. At umådehold og voldsgerninger kunne forekomme,
var allerede forudset i skråerne, så at forsyndelser i denne
retning ikke kan betragtes som foreteelser, der er ejendomme
lige for den seneste katolske tid.
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Borgmestre og råd
Flensborg stod som de andre middelalderlige købstæder op
rindelig under landsherrens, d. v. s. afvekslende kongens eller
hertugens, umiddelbare overhøjhed. Dennes repræsentant var
fogeden, hvis stilling imidlertid, fra det 15. årh.s begyndelse,
blev afhængig af borgmestre og råd. Den fyrstelige myndighed
udøvedes herefter af amtmanden, som, hvor det påkrævedes,
dannede mellemleddet mellem byen og landsherren; en regelmæs
sig indgriben fra amtmandens side var der i disse år dog ikke
tale om.
Om Flensborgs bystyre i 13.—14. årh. er hovedkilden stadsret
ten af 1284 (om dennes forskellige tekster se s. 23), der i indled
ningen siges at være affattet på foranledning af oldermænd, rådmænd og alle bymænd. Hvem oldermændene har været, er tvivl
somt. Det ligger nær at tænke på Knudsgildets oldermand, der
var knyttet til bystyrelsen. Rimeligere er det dog at opfatte older
mændene, der også kendes fra en del kongerigske byer, som en
fra ældre tid bestående institution, der på det pågældende tids
punkt var i færd med at fortrænges af rådet. Dette nye og for
den fremtidige udvikling betydningsfulde forvaltningsorgan op
stod i det 13. årh.s anden halvdel rundt om i de danske købstæder
under tysk påvirkning; i Flensborg må det i 1284 have været af
ny dato, da rådmændene ikke er nævnt som medudstedere af en
traktat, som i 1282 blev afsluttet med Slesvig. I byrettens latinske
tekst tildeles der rådet forskellige formynderhverv, som udvidedes
allerede i den danske redaktion. Hertil kommer som en ny be
føjelse, at »ingen foged må tage nogen mand til bymand uden rådmænds vilje«. Endvidere skal rådmændene selv vælges og afsættes
af oldermanden for St. Knudsgilde med de fremmeste rådmænds
råd og af »ingen anden mand«. Muligvis betyder denne mærkelige,
i sin art enestående, bestemmelse, at der er blevet indgået et for
bund mellem rådet og det aristokratisk prægede gilde i modsæt
ning til de menige borgere, som sandsynligvis — om end ikke
bevisligt — tidligere har medvirket ved rådmandsvalget. I det hele
indskrænkedes borgerskabets virksomhed, således som den var
blevet udøvet fra gammel tid på bytinget, både inden for rets
pleje og forvaltning af det nye rådsstyre. Dettes magtudvidelse
skete ligeledes på bekostning af fogeden, der som landsherrens
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repræsentant førte forsædet
på bytinget, oppebar skatter
og bøder og havde ledelsen af
politivæsenet, der omfattede
ikke blot orden og sikkerhed,
men også næringsvæsen. På
forskellige punkter formind
skedes hans indflydelse til
fordel for rådet. At dette i det
14. årh.s begyndelse også har
haft lovgivende myndighed,
fremgår af hertug Eriks brev
af 1321, ved hvilket han på
Flensborg bgs segl.
lagde borgerne i Flensborg at
1412.*
overholde de af rådmændene
vedtagne bestemmelser og lo
ve såvel som de såkaldte »vilkår«, som de havde givet med sam
tykke af velvise borgere. Befalingen, der på ny udstedtes fem år
senere af hertug Valdemar, har en meget skarp form med trusel
om landsherrens strenge straf over alle overtrædere. Åbenbart
har hertugerne kraftigt støttet rådet over for en sikkert ret stærk
opposition mod det voksende rådsvælde i visse kredse af borger
skabet.
En yderligere udbygning af rådsstyret betød dannelsen af borg
mesterstillingen, som ved det 14. årh.s midte dukkede op i de
danske byer, sikkert under tysk påvirkning; også uden denne
ville dog trangen til at få en formand for rådet utvivlsomt have
gjort sig gældende. Borgmestrene valgtes naturligvis altid blandt
rådmændene selv og, som det synes, inden for en snæver kreds
af de mest ansete familier. Den første flensborgske borgmester,
om hvem vi ved mere end navnet, var Peder Juel, som medvir
kede ved udstedelsen af en skrå for Gertrudsgildet 1379; han
har dog efter al sandsynlighed haft i det mindste een forgæn
ger ved navn Tord Tordis. Peder Juel, som var af den adelige
j uelske slægt, boede på den gård, som hans søn Ivar solgte til
dronning Margrete, og som antagelig blev grundlaget for Du
borg slot. Såvel Ivar som en svigersøn Sivert Krog blev begge
borgmestre, og en anden svigersøn, Henrik Fris, rådmand. Også
af slægten Attrup, der ligesom JueFerne hørte til dronning Margretes og kong Eriks ivrigste tilhængere, finder vi flere borgme-
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stre i det 15. årli.s første menneskealder. Efter erobringen 1431
gik magten i bystyret over til hertug Adolfs partigængere, hvor
ved det tyske element styrkedes; dog blev det, i det mindste
efter navnene at dømme, ikke enerådende blandt borgmestre og
rådmænd.
Ved kong Eriks privilegium af 1413 fik magistraten ret til at
vælge fogeden, selve den embedsmand, der repræsenterede den
kongelige myndighed i byen. Overhovedet fortsattes i det 15.
årh., således som det fremgår af en sammenligning mellem den
ældre og den yngre plattyske byret fra 1431 og 1492, den tid
ligere begyndte udvikling i retning af større myndighed for
borgmestre og råd. Dog havde det menige borgerskab endnu i
middelalderens slutning en vis andel i byens styre. Således skulle
menighedens samtykke indhentes ved salg af byen tilhørende
ejendomme, og årligt regnskab for skatten skulle aflægges for
borgerne. Et fast organ for borgerskabets medvirken i forvalt
ningen dannede sig i det 15. årh.s slutning gennem borgerud
valg, »de 24 mænd«. Disse udvalg, hvortil der ikke findes noget
tilsvarende i tyske byer, nævnes blandt danske købstæder først
i Flensborg, nemlig 1489. Om deres hverv haves ingen efterret
ninger fra det her behandlede tidsrum. Rimeligvis kan deres
oprindelse føres tilbage til de 24 mands stokkenævn, som ofte
anvendtes ved retssager, medens deres opgaver i senere tid faldt
inden for finansforvaltningen.
Magistratens myndighed havde i løbet af det 14. og 15. årh.
bredt sig over så godt som al forvaltning. Fra 1445 omtales kæmnerregnskaber, som omfattede en del af byens indtægter. De
aflagdes for rådet af kæmneren, en ikke tidligere kendt ombuds
mand, der rimeligvis her som andre steder har været medlem
af rådet og blev valgt af dette. I øvrigt styredes bgens pengesager
i almindelighed direkte af borgmestre og råd. Skatterne udgjor
des fra gammel tid af grundafgifter, arnegæld og toftegæld,
der betaltes af alle bosiddende borgere. Ifølge en skattelignings
vedtægt fra ca. 1500, som skyldtes borgerne selv — »belevet und
gemaket van den borgren bynnen Flensborgh« — opkrævedes
denne grundskat, »huspenge«, med 8 sk. af hver husejer og 4 sk.
af dem, der boede i boder, eller som overhovedet ikke havde
eget hus. Desuden skulle hver borger af alt, hvad han ejede
(undtagen klæder), efter edelig selvangivelse skatte 1 hvid af
hver mark, »hvis det kan slå til«, ellers mere. Beregningen og
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påligningen skulle foretages af borgmestre og råd, som skal
»overlægge og regne og sige det til borgerne«. Hvert år skulle
magistraten aflægge regnskab for skatten i påhør af otte ret
skafne mænd blandt de bosiddende borgere. Den, der gjorde sig
skyldig i falsk skatteangivelse, havde forbrudt sin ejendom
med halvdelen til kongen og halvdelen til byen, hvortil kom
den sædvanlige straf for mened. Byskatten til landsherren udre
dedes i det mindste fra 1448 med et fast beløb, nemlig 600 mark.
Hertil kom ekstraskatterne, der kunne være meget tyngende. Da
man hverken i Flensborg eller i de andre middelalderlige byer
havde nogen beholdning af rede penge, og lån var vanskelige at
opnå, måtte rådet, hvilket i praksis vil sige borgmesteren som
den finansielle forvaltnings leder, udlægge de manglende penge,
således at der opstod et løbende mellemværende mellem ham
og byen eller rådet i dets egenskab af byens repræsentant. Så
ledes blev borgmester Haye Pay sen i 1466 kæmnerne 45 m. skyl
dig, medens det ærbare råd det næste år skyldte Haye 14 m.,
i løbet af de følgende 5 år stigende til 59 m.; disse beskedne
gældsposter opstod dels ved dækning af særlige udgifter, som
f. eks. opførelsen af det nye rådhus, dels ved det årlige regnskabs
opgør. 1472 måtte Haye forlade byen som landflygtig. Foruden
borgmestrene eller andre borgere omtales også som kreditorer
de gejstlige stiftelser samt gilderne. 1504 lånte rådet således 16 m.
af »St. Jørgen« og byggede herfor den nye Angelbo port. Des
uden kunne man, hvad der dog sjælden skete, gribe til salg eller
pantsættelse af byens ejendomme. Til at dække udgifterne ved
opførelsen i 1443—45 af det nye rådhus pantsattes den senere
såkaldte Munketoft til klostret, og en ekstraskat blev udskrevet.
Pengevæsenet synes i øvrigt at have haft en sund basis uden
store svingninger mellem gæld og tilgodehavende og uden be
lastning af større offentlige foretagender — hvad der vel heller
ikke var at vente af den lille middelalderlige by. Uden for det
kommunale styre lå her som alle vegne fattig- og sygeplejen, der
varetoges af de kirkelige institutioner. Heller ikke de regelmæs
sige udgifter til militærvæsenet skulle bestrides af byens kasse,
da vedligeholdelsen af bymuren med undtagelse af porte og tårne
påhvilede de enkelte borgere.
Også bglovgivningen kan føres tilbage til rådet. Dette gælder
de kommunale vedtægter og vilkår allerede i det 14. årh.s begyn
delse såvel som selve byretten, der skyldtes »rådmænd og alle
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bymænd«. Ganske vist var landsherrens stadfæstelse nødvendig,
og lovene fik således karakter af »privilegier«, men lovarbejdets
egentlige ophavsmænd var borgerne eller rettere rådmændene
selv.
Dette selvstyre var vokset frem med støtte fra landsherrens
side. Byretter og privilegier blev udstedte og bekræftede af her
tuger og konger fra hertug Valdemar (1284) til Christian II
(1514). Rimeligvis har indbyrdes stridigheder med deraf føl
gende trang til at hverve tilhængere gjort landsherrerne mere
lydhøre over for deres byundersåtters ønsker, så at privilegierne
efterhånden udvidedes. Eksempler herpå er kong Eriks privilegiebrev af 1413 et år efter Flensborgs hylding og hertugerne
Adolfs og Gerhards bekræftelsesbrev af 31. dec. 1431. Hertil
kom de fyrstelige gavebreve angående økonomiske forrettig
heder som toldlettelse, friheder for borgernes landejendomme
og eneret på handel i oplandet. Navnlig ydede fyrsterne øvrig
heden en kraftig støtte over for al opposition fra borgerskabets
side. Dette var tilfældet allerede i det 14. årh.s begyndelse, og
kong Hans’ forordninger af 1492 og 1505 indskærpede på ny bor
gernes pligt til at være øvrigheden lydig og underdanig og af
holde sig fra alle sådanne rejsninger mod rådet, som efter si
gende skulle have fundet sted.
Oplysninger om de af fyrsterne påtalte oprørske tilbøjelighe
der hos borgerne savnes, men årsagen må sikkert søges i det
herskende styres udpræget aristokratiske natur. Bestemmelsen i
stadsretten af ca. 1300 om valg af rådmænd gentoges uden æn
dring i det 15. årh.s stadsretter og er antagelig til en tid blevet
anvendt, indtil man gik over til den senere almindelige selvsup
plering uden medvirken af oldermænd eller andre. Fra 1497
haves en fortegnelse over samtlige ti rådmænd, som åbenbart
har tilhørt byens ved velstand og anseelse førende slægter. Dog
synes håndværkerne ikke ved lov at være blevet udelukket fra
valg til borgmestre og rådmænd således som i de kongerigske
byer fra 1422. Om valget af borgmestrene, som i middelalderens
sidste afsnit mere og mere fik en førende stilling inden for byens
styrelse, har vi ingen efterretning før fra 1567, men man kan
gå ud fra, at de er blevet valgt blandt rådmændene og af disse
med efterfølgende kongelig bekræftelse af valget, at de altså
har tilhørt samfundets højere lag. En vis grad af velstand
må også have været nødvendig for den, der havde sæde i ma-
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gistraten, da borgmestre og rådmænd ikke havde nogen fast
løn, men kun nød forskellige ikke meget indbringende forret
tigheder, som ret til fiskeri og jagt inden for bymarkens om
råde og rimeligvis brug af et stykke af den (senere kaldet
Rådmandsløkke). Hertil kom indtægter af rådhusets vinkælder,
endelig visse afgifter af lavene samt lettelse af skatten. Lønnet
var kun byskriveren, der i Flensborg nævnes første gang 1507.
Den misfornøjelse i borgerskabet, som med mellemrum gør sig
gældende, finder sin naturlige forklaring i utilfredshed med de
brede lags faktiske udelukkelse fra indflydelse på ledelsen af
byens anliggender, en utilfredshed, som rimeligvis er blevet for
stærket ved egennytte og partiskhed hos magthaverne. En egent
lig klassekamp, som den i de tyske byer standende strid mellem
håndværkere og købmænd, hører vi derimod intet om her så
lidt som i de kongerigske byer, sikkert fordi samfundsforhol 
dene trods alle forskelligheder ikke frembød så skarpe modsæt
ninger; det er »menigheden« og ikke lavene, der sætter sig op
mod øvrigheden.
Som man vil se, indtog Flensborg den for den middelalderlige
bykommune typiske ejendommelige stilling, der var præget af
en udstrakt frihed udadtil og samtidig indadtil en stærk mangel
på lighed — en udvikling, der her som i andre danske købstæ
der nåede et højdepunkt i det 16. årh.s første menneskealder.
Den havde et af staten uafhængigt kommunalt selvstyre, mere
udpræget end i de moderne købstæder, i det væsentlige udøvet
gennem borgmestre og råd og omfattende alle byens indre an
liggender. Hertil kom en faktisk lovgivende myndighed og på
det retslige område egen ret, byretten, efter hvilken der dømtes
af borgerne eller øvrigheden selv. Men demokratisk var denne
kommunale »republik« langt fra, da den udstrakte myndighed
var i hænderne på en forholdsvis meget snæver kreds af borger
samfundet.

Danskere og tyskere
Det ældste Flensborg, den lille by, som voksede frem på Valdemarstiden, var på alle sider omgivet af dansktalende bønder,
og mange af dens borgere kom vel fra denne egn, nogle var
måske tilflyttere fra andre byer som den gamle danske by Hede
by eller Slesvig, som den nu hed. Andre kom vel nord fra eller var
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indvandret fra fremmede lande, især fra Tyskland. Navnene på
Flensborgs borgere i de første århundreder af dens tilværelse er
forlængst glemt. Men endnu er bevaret to dokumenter, der dog
fortæller lidt om dem, Knudsgildets skrå, nedskrevet i første
halvdel af det 13. årh., og den danske oversættelse af stadsretten
fra omkring 1300, begge på dansk. Når to så vigtige dokumenter
blev skrevet på dette sprog, kan det kun betyde, at den overvej
ende del af borgerne talte dansk og var af dansk afstamning.
Gildebrødrene hørte endda til byens førende mænd, og når deres
skrå blev affattet på dansk, viser det, at også de mest indflydel
sesrige af dens borgere i den ældste tid var danske. Og dette må
stadig have været tilfældet omkring 1300, da byretten blev over
sat fra latin til dansk. Den var jo ikke skrevet for fattigfolk i
byens boder, men for dem, der skulle styre byen og sige ret på
tinge.
Allerede i det 12. årh. begyndte en storstilet tysk kolonisation
syd for Østersøen. By efter by opstod hernede, og snart fik de
tyske købmænd stor indflydelse overalt i de nordiske riger. Også
til de sønderjyske byer nåede de fremmede. Fra den ældste tid
havde Slesvig været en kosmopolitisk by, hvor købmænd fra
mange lande traf sammen og handlede. Selv om de dansktalende
indbyggere vel nok var i flertal i de første århundreder, efter at
byen var flyttet nord for Slien, blev det dog tyskerne, som efter
hånden blev de fleste. En fortegnelse over byens grundejere fra
1406 viser, at højst en trediedel eller en fjerdedel af borgerne
bar danske navne.
Flensborg blev efterhånden en betydelig handelsby, der kunne
konkurrere med Slesvig, og det var derfor naturligt, at en del
tyskere også søgte hertil. Indvandringen i den største del af det
74. årh, var dog næppe af større omfang. I 1377 begyndte man i
St. Laurentiusgildet at føre en fortegnelse over gildets medlem
mer. Der var en hel del af gildebrødrene, som boede uden for
Flensborg, men langt de fleste af medlemmerne i Flensborg bar
danske navne. I indførslerne fra årene 1377—1390 myldrer det
med navne som Nisse lensson, Nis Matson, Ascer Nison, Anders
Ty gisson eller Jesse lensson.
Der var. jo ikke langt fra Flensborg til de sogne, hvor der taltes
frisisk, og menneskene herovre havde fra gammel tid haft trang
til at søge ud og virke i andre egne end deres snævre hjemstavn.
Overalt kunne man møde friserne med deres særprægede navne,
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og i Flensborg levede der i det 14. årh. en hel del mænd, hvis
vugge havde stået ude i det grønne Vestslesvig, hvor man talte
dette mærkelige sprog, som hverken var tysk eller dansk. Folk
som Broder Payson, Fedder Haryngson eller Fedder Paynghson
må være født herude eller i hvert fald være efterkommere af ind
vandrede frisere.
Der kom også folk nord fra til Flensborg. Navne som Jes Hardbo og Jesse Fyenbo vidner herom. Og en del var syd fra; Albert
Hoppener, Hinricus de Lybik eller Johannes Stoppelmann må
enten selv være født syd for Ejderen, eller deres forældre må tid
ligere være kommet til Flensborg fra fremmede egne. I en forteg
nelse over St. Gertrudsgildets medlemmer fra sidste halvdel af
det 14. årh. var der lidt flere brødre med fremmede navne end i
St. Laurentiusgildet. Navne som f. eks. Glawes Dytmerskae, Hans
van Beregum, Hans van der Helle, Johan van Ymbeck og Mar
quait Swartenkop viser tydeligt, at der var en del brødre, der
stammede syd fra. Men de danske og frisiske navne var dog stadig
i stort flertal.
I de sidste årtier af det 14. årh. stiftedes Vor Frue købmands
gilde. Her mødtes byens førende folk, præster, adelige, købmænd
og skippere. Stifterne var præsten, hr. Hagedorne, Hermen van
Vmmeren, Ruthger vppe deine Ouene, Clawes Redentym og Ma
thias vppe der Lucht. Og da skriveren en hel del år senere opreg
nede navnene på de brødre, som var døde, var der forbavsende
mange af de ældre brødre, som bar fremmede navne, først og
fremmest tyske. Der kan derfor næppe være tvivl om, at der alle
rede omkring 1400 var et betydeligt fremmed islæt i den flens
borgske befolkning, og at ikke mindst mange købmænd var kom
met til Flensborg syd fra.
Dagen før St. Barbare, den hellige jomfrus dag, i året 1436 be
gyndte rådet i Flensborg at skrive i byens bog. Omhyggeligt rede
gjorde man for hver eneste ejendom og noterede navnene på
grundejerne. Nogle enkelte navne fik man dog ikke med, andre
blev senere raderet ud for at give plads til nye. Der kendes i alt
242 navne, hvoraf de 24 blev båret af kvinder. De 218 navne gør
det muligt at få et indtryk af, hvor mange af grundejerne der
synes at være af fremmed oprindelse, hvad enten de nu selv er
indvandret, eller det var deres forfædre, der kom til byen, måske
endda for lang tid siden. Det har nemlig altid været sådan, at
menneskene var glade for de fremmedartede navne, som ofte
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kunne arves på spindesiden. Der behøvede således ikke at være
særlig meget fremmed blod i en mand, der i 1436 bar et tysk
navn. Men alligevel giver bybogen et lille begreb om, hvor stor
indvandringen var i de år, der lå forud for den tid, da den blev
til. En del af navnene, i alt henimod 15 pct., var dog fælles for
danskere, tyskere og frisere og kan derfor ikke henføres til nogen
af grupperne. Af de navne, hvis nationale karakter kan bestem
mes med nogenlunde sikkerhed, var omkring ved halvdelen dan
ske, en sjettedel frisiske og omved en trediedel tyske.
Selv om resultatet af en undersøgelse, der hviler på så usik
kert et grundlag, må tages med alle muiige forbehold, viser den
dog, at der i de første 200—250 år af Flensborgs tilværelse kom
en del udlændinge til byen. Da gildefortegnelserne for St. Lau
rentius- og Gertrudsgilderne har et forholdsvis stort antal danske
navne, må indvandringen formodentlig være sket i det sidste
halvhundrede år før 1436. Men på den anden side er det klart,
at indvandringen ikke kan hænge sammen med de politiske for
hold i årene, umiddelbart før bybogens liste over grundejere blev
skrevet. Den må have været i fuld gang allerede i det 14. årh.,
hvad de mange tyskere, som fandtes i købmandsgildet før 1400
også tyder på, selv om man her må regne med, at en del af brød
rene var folk, som ikke var borgere i byen, men drev handel i
Flensborg for en kortere eller længere tid uden at vinde borger
skab.
Bybogen blev ført videre i den følgende tid; herfra og fra regn
skaber og lignende kendes navne på en del grundejere i tiden
1436—1500, i alt 155. De fordeler sig nogenlunde på samme måde
som grundejerne i 1436 og bekræfter således resultatet af den
undersøgelse, der byggede på den oprindelige grundejerforteg
nelse.
Fra de fleste byer kendes kun navnene på nogle få af de men
nesker, der levede i middelalderen. Anderledes i Flensborg. I
byens gilder førtes der fortegnelser over medlemmerne, og da en
stor del af byens borgere vel var brødre i et eller andet gilde, bli
ver Flensborgs borgerskab ikke en blot navnløs masse, men vi
får mulighed for at danne os lidt begreb om de mange enkelte
mennesker, fremmede og hjemmefødninge, kongerigske og flens
borgere, sønderjyder og tyskere, frisere og holstenere, som fær
dedes i de smalle gader, som søgte trøst under kirkernes mægtige
hvælv, eller som glædede sig over de mange tønder øl, deres
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gildebrødre så ofte måtte bøde, når lystigheden gik for vidt. Li
sterne viser et noget skiftende antal medlemmer med tyske navne
i de forskellige gilder. I St. Laurentiusgildet var antallet mindst.
Af de 415 gildebrødre, som omtales i tiden 1377—1518, og hvis
navne med nogenlunde sikkerhed kan grupperes nationalt, var
omved en femtedel tyskere, mens lidt over halvdelen var danskere,
og godt en fjerdedel bar frisiske navne. I St. Gertrudsgildet var
der betydeligt flere tyskere, ca. to femtedele, og i Hellig Legems
lavet endnu flere, henimod halvdelen. Særlig interesse frembyder
købmandsgildet. Som det var at vente, bar mange af brødrene
navne, der vidnede om deres fremmede oprindelse. Men der var
det mærkelige ved dette fornemme gilde, at der var flere med
tyske navne i tiden 1420—1441 end i resten af det 15. årh. I de
år, da den politiske kamp om Flensborg rasede, synes omkring
halvdelen af gildebrødrene at have været tyske, men i tiden 1441
—70 gik antallet betydeligt ned for derefter at holde sig nogen
lunde uændret i den følgende tid.
Selv om navnene til en vis grad kan bedrage, og det i mange
tilfælde vil være afhængigt af et skøn, til hvilken national gruppe
et navn skal henregnes, kan der dog ikke være tvivl om, at der
i 15. årh. var et betydeligt antal fremmede i Flensborg, næsten
udelukkende tyskere. Desuden var der kommet en hel del frisere
fra Slesvigs vestkyst for at søge lykken i den fremadstræbende
handelsby. Der var flest frisere i St. Laurentiusgildet, færrest i
Hellig Legemsgildet.
Alt i alt kan man vel regne med, at mellem en trediedel og en
fjerdedel af de borgere i Flensborg, som havde ejendom og er
hverv, var af tysk afstamning. Inden for de mere velhavende
kredse, først og fremmest blandt købmændene, var der vel for
holdsvis flest tyskere, men også en del af håndværkerne var kom
met syd fra. Den frisiske del af befolkningen kan vel anslås til
omkring en sjettedel, måske en lille smule mere. Resten var ind
fødte af gammel flensborgsk-dansk oprindelse eller folk, der var
indvandret fra den dansktalende del af Sønderjylland, det vil
stort set sige hele hertugdømmet med undtagelse af den sydligste
del, omtrent syd for landevejen fra Slesvig til Husum. Også en
kelte fra kongeriget søgte til Flensborg. Men hvordan så med alle
dem, der ikke var medlemmer af gilderne eller ikke havde ejen
dom? Der var jo en hel del tyende og småfolk, daglejere og fattige
stakler. Det er sjældent, de nævnes i medlemsfortegnelserne, og
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der er ingen mulighed for at sige noget med sikkerhed om dem,
men det skulle være mærkeligt, om de ikke i det 15. årh. som i de
følgende århundreder i alt væsentligt kom fra sognene rundt om
Flensborg, nogle vel også fra det barske Vest- og Midtjylland, der
fra den ældste tid har været Danmarks store uudtømmelige men
neskelige reserve.
Det var i middelalderen såvel som senere almindeligt, at man
ikke benyttede sit efternavn, hvad enten det nu, som regelen var
i Danmark, var dannet af faderens efternavn med et vedføj et
-sen, eller man, som tilfældet var i Tyskland, havde et virkeligt
fast slægtsnavn. I stedet for brugtes erhvervsbetegnelsen som
efternavn, eller man fik navn efter den by eller den landsdel,
hvorfra man kom. Brugen af sådanne hjemstavnsnavne er langt
fra så almindelig, at man gennem dem kan nå frem til at få en
oversigt over afstamningen, men de fortæller dog en lille smule
om, hvorfra de indvandrede kom. I breve, lister over gildebrødre
og fortegnelsen over grundejere nævnes i tiden 1400—1558 i alt
258 mennesker, der bærer hjemstavnsnavne. Af dem var 92 fra
Sønderjylland, heraf de 36 fra Nordslesvig. 14 var alsingere,
en del af de andre fra egnen umiddelbart nord for Flensborg. Fra
Mellemslesvig var der ligeledes 36, fra de frisiske områder 8 og
fra den sydlige del af hertugdømmet 12. Som man måtte vente,
var tilvandringen størst fra de sogne, der lå nærmest Flensborg.
Der var kun 20 flensborgere, som bar navne, der tydede på, at de
stammede fra kongeriget, heraf lidt over halvdelen nørrejyske.
Langt de fleste navne vidnede om indvandring fra Tyskland; i alt
139. Kun 22 stammede fra Holsten. Fra det nedersaksiske område
var der 25, og fra Westfalen 19. Resten, 73, kom fra forskel
lige dele af Tyskland; en del af disse var fra egnen omkring Bre
men eller fra Mecklenborg og Pommern. Syv flensborgere bar
hollandske navne.
Hvor vanskeligt det end er at sige noget med sikkerhed om for
holdet mellem danskere og tyskere i det middelalderlige Flens
borg, synes dog alt at tyde på, at befolkningen i den ældste tid
har været overvejende dansk, og at det først var i slutningen af
det 14. årh., at en indvandring syd fra for alvor satte ind. Den
må have været ret betydelig i årtierne på begge sider af 1400, men
da antallet af de fremmede navne i hvert tilfælde ikke blev stør
re efter ca. 1440, må den formodentlig have taget betydeligt af i
den senere del af det 15. årh., ja måske næsten være ebbet ud. De
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fremmede tilhørte først og fremmest det velhavende patricial, i
nogen grad også håndværkerstanden, mens underklassen vel især
rekruteredes fra de omliggende, dansktalende sogne, i mindre
grad fra Nørrejylland. De tyskere, der kom til Flensborg, stam
mede især fra Nordtyskland og Nordvesttyskland, ikke mindst
Westfalen. Selv om den tyske indvandring var betydelig, og selv
om kultursproget i løbet af det 15. årh. blev plattysk, var Flens
borg dog ikke blevet en tysk by. Her hørtes tysk og dansk på
gader og i huse, her boede tyske og danske hus om hus, men den
største del af flensborgerne bar dog stadig danske navne.

7 Flensborg bys historie
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I ældre tekster træffer man mange forskellige stavemåder af
navnet Flensborg: Flensåburgh, Flensaburg, Flaensborgh, Vlensborgh, Vlendisborg og latiniseret Flenopolis. Teorierne om op
rindelsen og betydning af det første led i bynavnet er mange (sml.
s. 9 ff.). Da det i dokumenter fra 1284 hedder Flensåburgh,
Flensæburch, må det første led være et stednavn Flenså, der ikke
kan skilles fra Flenstofte, som ifølge byretten lå uden for byen.
Den første stavelse flens- er vanskelig at tyde. Den gamle, folke
lige overlevering, der lader en mytisk ridder Fleno ellers Flens fra
Læk bygge en borg på Knud Lavards tid, må afvises. Det samme
gælder den fantastiske afledning af en cimbrisk gudinde Flins,
hvis billede var indhugget i en flintesten. De bedste tydninger af
flens- gives af A. D. Jørgensen, der i det ser en sammentrækning
af fle-næs, et af flæg omkranset næs, og af Jolis. Steenstrup, som
afleder det af gammeldansk flen, der betyder en gren eller tand
på en greb, her brugt som terrænbetegnelse — måske for havnen,
som allerede antydet af Heimreich. P. G. Thorsen ser i flen et
gammelt dansk mandsnavn, svarende til oldnordisk Fleinn, gam
meldansk Flen. — Desuden har man også sat flens i forbindelse
med svensk flen i betydningen nøgen eller træløs plet. — Man
kan være i tvivl om, hvilke tydninger der bør foretrækkes, mest
sandsynlige er vel nok Steenstrups og Thorsens.
De fleste historikere mener, at Flensborgs oprindelige befolk
ning var dansk. Herom vidner også den gamle danske byret og
den danske St. Knuds gildeskrå, bevaret i et håndskrift fra ca.
1400, men langt ældre end håndskriftet, måske fra Valdemar
Sejrs sidste tid. De ældste kgl. og hertugelige konfirmationer af
byretter og privilegier er på latin, der var de middelalderlige kan
celliers skriftsprog uden hensyn til det lokale sprog. De senere
konfirmationer af byens privilegier fra 1386, 1430 og 1461 er med
undtagelse af hertug Eriks danske bekræftelse fra 1413 affattet
på nedertysk. Hermed antydes, at det danske skriftsprog i Flens
borg slutter fra omkring midten eller udgangen af 14. årh.
For at belyse det danske skriftsprogs karakter anføres to sprog
prøver fra Flensborgs stadsret § 69: Hwilk byman særær byman
eldær slæær til blooth, then thær saar wær seal siit saar eldær
blothigh klæthæe a thing tee .... og fra St. Knuds gildeskrå § 42:
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Syver noghær a gildebænk, so at man mvghe scriuæ øver hans
hovæt thry kors a wægge, bøttær for nyy ørtygh pænning. —
Formerne særær (sårer), slæær (slår), syver (sover) med omlyd
i nutid fortællemåde viser typiske sønderjyske træk, men også,
at der ingen afgørende grænse findes inden for det danske sprog
område. Denne omlyd er nemlig ejendommelig for jysk, særlig
sønderjysk, men den findes også i norsk og islandsk. Allerede i
det ældste danske skriftsprog findes der omlyd af visse, især
stærkt bøjede, udsagnsord i jyske, særlig i sønderjyske, hånd
skrifter, og dette forhold genspejler sig den dag i dag i nutids
målene. Videst udbredt er omlyden i stær, gær (står, går), der
findes i en stor del af Østjylland. Syd for linien Ribe-Haderslev
forekommer omlyden desuden også i fær (får) og syd for linien
Tønder-Åbenrå også i hær, siær (har, slår) ; længere mod syd
desuden i nær, sær, kømmer, søver m. fl. (når, sår, kommer,
sover). I de håndskrifter, som stammer fra Flensborg eller dens
nærmere omegn, og som til dels går tilbage til 13. årh., finder vi
tilsvarende former. I Flensborghåndskriftet af Jyske Lov (se s.
101) træffer vi fær, gær, stær, siær, kymer m.fl. og i stadsretten
desuden syver (sover). Tabet af disse gamle og vel fællesnordiskc
omlydte former synes at være begyndt i Sverige og derfra at have
bredt sig uden dog at have nået udkanterne, hvor tværtimod en
bevægelse i modsat retning har gjort sig gældende. — Desuden
lægger vi i sprogprøven mærke til vær, der kommer af vorde, og
endnu findes i sønderjysk de vær lyst: det bliver lyst, mens det er
uddød i rigssproget og erstattet af det nedertyske låneord blive.
Man kan altså fastslå, at Flensborgs borgere har ladet stads
retten skrive i det sprog, de brugte, og at dette gamle bysprog har
været i en naturlig forbindelse med det samlede danske sprog
område, specielt det sønderjyske. Sachs og andre tyske forske
res tilbøjelighed til at betegne det som jysk — i modsætning til
dansk — er lige så meningsløs som at sætte et spørgsmålstegn
ved det oldsaksiske sprogs tyske karakter.
Det gamle danske skriftsprog i Flensborg havde en farlig med
bejler i latinen. Dette var også tilfældet i andre byer i Danmark,
men i Flensborg skulle det blive skæbnesvangert, da latinen
senere afløstes af det plattyske skriftsprog. Hvis Flensborgs dan
ske sprog var blevet latinens afløser, ville kløften mellem Flens
borgs skrift- og talesprog ikke være opstået.
Når det gik anderledes, skyldtes det først og fremmest det plat-
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tyske skriftsprogs sejrsgang mod nord og øst som internationalt
sprog, brugt i hansaens samkvem med Nordeuropa og de øvrige
Østersølande. Desuden kom tysk adel og dermed også tysk sprog
til det danske hertugdømme. Endnu vigtigere blev indvandringen
af tyske købmænd og håndværkere med deres plattyske sprog og
tysk sæd og skik til Flensborg — ligesom til de øvrige byer i
hertugdømmet og til mange byer i Danmark og det øvrige Nor
den. Denne udvikling begyndte i Flensborg i sidste halvdel af
14. årh. I kraft af deres faglige dygtighed gjorde de tyske tilflyt
tere sig stærkt gældende i byens private og offentlige liv.
Det er vanskeligt at sige, hvornår plattysk blev det herskende
sprog, men kort før 1400 var det blevet rådende i alle dokumen
ter og protokoller i byen. Man kan dog ikke fra dokumenternes
officielle sprog drage nogen slutning med hensyn til befolknin
gens tale- og omgangssprog. I Åbenrå og Tønder amter findes fra
det 15. årh. og senere en række plattyske tingsvidner og grande
vilkår, f. cks. fra Rabsted og Østerterp, skønt plattysk i disse
egne aldrig har været talesprog.
Selv om en betydelig del af Flensborgs indbyggere i 15. årh. var
af dansk rod, kan man ikke deraf slutte, at de har fastholdt deres
danske sprog. Den plattyske indvirkning på de danske slægter må
ved giftermål og forretningsforbindelser have gjort sig stærkt
gældende allerede i middelalderen, især da de indvandrede køb
mænd og håndværkere var toneangivende. Det danske sprog var
trængt tilbage fra den ledende stilling, som det havde haft i det
14. årh., og omkring 1400 og i den følgende tid var det mest de
lavere klasser, som talte dansk. Forholdet har vel været det, at
befolkningen i Flensborg fra omkring 1400 har været tvesproget,
og at plattysk, der var det officielle skriftsprog, mere og mere
også er blevet talesprog, mens det danske bymål sank ned til at
blive et folkemål, der i det væsentlige blev talt af den lavere
almue, omend det blev forstået af alle. Plattysk blev de førende
befolkningslags sprog, som vel også blev forstået, om end ikke
talt af alle.
Når plattysk omkring 1400 var blevet det officielle skriftsprog
i Flensborg, skyldtes dette ikke blot de tyske tilflyttere, men
først og fremmest kongens og hertugens kancellier, der allerede
i det 14. årh. brugte plattysk i stedet for latin, når de skrev til
borgmester og råd. Fra omkring 1400 er samtlige breve fra Kø
benhavn til Flensborg skrevet på plattysk, bortset fra nogle få

SPROGET

101

Flensborghåndskriflet af Jyske Lov.
Den gengivne side er 2. bogs 75. kap. (Hvis en mand voldeligt forulem
per en anden på alfar vej) og begyndelsen af 76. kap.
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danske dokumenter under kong Erik af Pommern. Også det bi
skoppelige kancelli og det tyskprægede domkapitel i Slesvig by
øvede en vis indflydelse på skriftsprogstraditionen i Flensborg,
selv om latinen holdt stillingen meget længere inden for stifts
byens gejstlighed end i de verdslige kredse.
Før 1450 fandtes der vel næppe kancellier i Flensborg, højst
skrivestuer. Mange af de dokumenter, der blev udstedt i Flens
borg før denne tid, var derfor skrevet af skrivere i det kongelige
kancelli under kongernes ophold i byen eller var blevet til i det
biskoppelige kancelli. Rådsdokumenter fra før 1400 var udfær
diget på latin, sikkert af gejstlige. Efter 1400 optrådte desuden
talrige lægskrivere eller professionelle skrivere, der overvejende
benyttede plattysk. For de gejstlige gildeskråers vedkommende
er forholdet det, at jo fornemmere gilderne var, desto længere
holdt latinen sig, mens de mere folkelige ret hurtigt gik over til
plattysk. Således benyttede det fornemme Trefoldighedsgilde la
tin indtil 1527. St. Gertrud gilde, en slags begravelsesforening,
der bestod af jævne folk, blev oprettet i 1377 med latinsk skrå,
som allerede i 1427 fik nedertyske tilføjelser.
Den 24. okt. 1412 hyldede Flensborgs borgerskab dronning
Margrete og kong Erik efter byens erobring i et brev, der er
skrevet på dansk (side 17). Men ellers er rådsdokumenterne fra
15. årh. skrevet på plattysk. Det samme gælder de af borgmester
og råd approberede verdslige skråer, f.eks. skomagernes og bundt
magernes fra 1437, bagernes fra 1452, de forenede maleres, guld
smedes, giarmestres og snedkeres fra 1497. Flensborg amts kor
respondance var ligeledes på plattysk. Da en amtsskrivestue ikke
kan påvises, skyldes skrivelser fra de kgl. amtmænd måske gejst
lige skrivere. Plattysk var også korrespondancen vedrørende han
del og erhverv, fundatser, skøder, pantebreve og reverser, hoved
sagelig skrevet af gejstlige, der virkede som notarer.
I brugen af plattysk sprog som skriftsprog fulgte Flensborg by
således landsherrens og de hanseatiske kancelliers sprogbrug,
men det var dog det kgl. kancelli i København, der havde den
største indflydelse. Plattyskens førende stilling i Flensborg i 15.
årh. fremgår også af, at Flensborg stadsret i 1432 og 1492 over
sættes til plattysk.
Det plattyske skriftsprog i Flensborg som i det øvrige Slesvig
var fuldt og helt præget af den lybske skrifttradition. I aktstyk
ker fra Flensborg findes de samme typiske kendetegn som i
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hansebyernes kancellier og i kongens kancelli i København, hvor
man fulgte Lübecks kancellitradition, når man korresponderede
med Flensborg. Enkelte fælles karakteristiske og traditionelle
sproglige former kan nævnes: neen, desse, erne, ere, up, vrunt,
-schop, edder, wedder, -en i hele nutids flertal, uns og wi (ingen,
denne eller disse, ham, hende, op, ven, -skab, eller, igen, os og
vi) modsat i ældre westfalsk påvirkede former: nyn, dosse, orne,
ore, op, vrent, -schup, eder, weder, -et, us, we. Som en prøve på
det plattyske skriftsprog gengives den plattyske oversættelse af
§ 69 i Flensborgs danske stadsret: Welk borger wundet enen
borger edder sleit blodich, we wundet wert schal dagen sine wun
den tome ersten dynge ....
Man spørger uvilkårlig: Findes der eksempler på dansk indfly
delse på det plattyske skriftsprog? Ortografisk viser den nordi
ske indflydelse sig tydeligst i omlydsbetegnelsen ø for ö-lyden.
Vel findes denne omlydsbetegnelse også i aktstykker fra de nord
tyske kancellier, dog oftest fra tiden før 1400. Hvad det morfo
logiske angår, finder man i et flensborgskøde fra 1433: to eyne
ewyge begencknisse — altså ubøjede adjektivformer, der røber
en vis usikkerhed. Desuden kan nævnes de mange danske, især
juridiske, låneord i den plattyske oversættelse af stadsretten, i
gildeskråer og retsprotokoller, f. eks. arngeld, toftgeld, gørtzum,
santmann, landbo og dultzmaal.
Ud fra en sammenligning med nuværende plattysk i Flensborg
kan man slutte, at Flensborgs plattyske skrift- og talesprog i det
15. årh. i alt væsentligt har været ens. Det er meget naturligt, når
man tænker på, at det var den førende og finere del af befolk
ningen, der kom til at præge det tyske talesprog. Som i hansebyerne kom skriftsproget også i Flensborg til at være norm for
talesproget, bortset fra få undtagelser som f. eks. talesprogets
disse i stedet for skriftsprogets desse. Man har altså benyttet
skriftsprogets former: -en (i hele nutids flertal), bin, sind, -lieh,
denst, nich, gud og -de (ved verbernes datidsformer), der findes
i Flensborgs plattyske talesprog den dag i dag, men ikke i det
oprindelige, plattyske bondesprog syd for Danevirke og Ej deren,
hvor vi finder formerne: -et, bün, sünd, -li, dens, ni, god og svind
i nutidens sprog. Et af disse landlige former præget underklasse
sprog fandtes så at sige ikke i Flensborg, thi den lavere almue
havde haft det danske bymål som sprog. En indvirkning på det
finere plattyske talesprog af »bondske« holstenske sprogformer
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kunne derfor næppe finde sted; Flensborg lå midt i et dansk
sprogområde, der nåede helt ned til Danevirkeegnen. Derimod
måtte der være stor mulighed for, at det danske almuesprogs
ordforråd og konstruktioner påvirkede det plattyske talesprog.
Selv om byens skrivere og den dannede overklasse skrev og talte
et nok så korrekt plattysk, så overtog plattysken trods sin sejr
dog den vigende modstanders »jyske arvesygdom«, et forhold, der
omtaltes både i det 16. og 17. årh. og har præget det plattyske
og højtyske sprog i Flensborg lige op til nutiden.
Christian I, den første oldenborger i Danmark, var præget af
tysk sprog og kultur, og i hans og hans søn kong Hans’ tid fort
satte det kgl. kancelli med at bruge plattysk i korrespondancen
med Flensborg. Derimod findes der fire skrivelser på dansk fra
Christian Il’s regeringstid, fra 1517, 1520 og 1521. Dette er næppe
nogen tilfældighed. En kancelliinstruks fra denne konges tid
viser, at han ønskede, kancelliet skulle skrive på dansk til Søn
derjylland. En sådan reform var naturlig for en mand som Chri
stian II, der i modsætning til sin onkel, hertug Frederik (I), var
så dansk som nogen. Men det var ikke blot i kongens kancelli,
man nu skrev på dansk. Fra Flensborgs borgmester og råd send
tes der danske breve til »Vor nådige herre«. 19. marts 1523
skrev de: »Wii willæ staa hoss ethers nåde mett liffue oc gotzs . . .
Og skall ethers nåde inthett anneth findhe vthen trooskaff . . .«
(side 115). Dette danskskrevne hjertesuk er mere end en almin
delig frase, ført i pennen af en skriver. Den er et udtryk for byens
traditionelle troskab, for dens loyalitet over for kronen i en farlig
situation.
Under Christian II.s efterfølger Frederik I overtog det tidligere
hertugelige kancelli, »tyske kancelli«, korrespondancen med her
tugdømmerne, og plattysk blev igen enerådende i kongens brev
veksling med Flensborg; men snart måtte det plattyske skrift
sprog vige for sin højtyske søster, og derved kom det som tale
sprog til at dele kår med almuens danske bysprog i Flensborg.

Stednavne
Stednavnene forbliver ofte uændret gennem tiderne, uanset
sprog- og kulturskifte, og de kan derved kaste lys hen over forhold
fra meget gammel tid, ligesom de kan fortælle om by og folk under
århundredernes gang. Selve Flensborg i forbindelse med de to
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naturnavne Flenså og Flenstofte er de ældste minder om stedets
danske oprindelse. Af tvivlsom ælde er navnet Ettebo eller Eddebo, betegnelsen for en sagnomkranset adelsgård. I byretten fra
1284 forekommer: Withstagwath, der angiver bymarkens grænse
mod syd.
Det er især naturnavnene, der har holdt sig gennem tiderne.
Her træffer man de almindelige danske naturnavneendelser:
-toft, -lund, -liicke, -made eller -mai, -dam, -kjär, -hue eller -høj,
-mase eller -mose, -eng, -wig, -schow, -roi, -beck (jfr. dog plat
tysk beke) og -holm, som dog er fællesgermansk. Fra middel
alderen og ned i det 18. årh. nævnes f. eks.: Munketoft, Tiesslund, Henninglund, Moorlöcke, Strucksdamlücke, Johanneslücke,
Friesische Lücke, Siebeneckerlücke, Neuelücke, Plankemai, Gal
mai, Schurenmannsdam, Molendam, Schriwersdam, Strickers
dam, Padholm, Jortholm, Bäwerkjär, Hackshue, Oggesmase,
Kocksenge, Galwig, Hoenschow, Wanroi, Scheerbeck, Grönhinrichsbeck, Rutebeck, Snaabeck. Flere af disse stednavne bruges i
Flensborg den dag i dag. Men ved siden af disse oprindelige dan
ske naturnavne findes talrige plattyske oversættelseslån på-grufft,
-knick, -feid, -wisch, -diek m. fl. Når ikke alle danske naturnavne
er blevet oversat til plattysk eller senere højtysk, skyldes det vel,
at navne på f. eks. -lücke, -wieg og det flensborgske -mai har
været vanskelige at oversætte.
Med hensyn til bebyggelsesnavnene er der en typisk forskel
mellem Slesvig og Flensborg. I Slesvig by bevares de danske be
byggelsesnavne langt ned i den plattyske tid, f. eks. Torrighgate
(1352), senere Torf-strat, nu Marktstrasse, Frokegatae (1314),
Bekegatae (1452), Fiskegate (1445), Holmbro (1450), Bredebro
(1410), Brethebrogatae o. s. v. Men i den plattyske oversættelse
af Flensborg byret hedder det -strat for gatae, og brugge for bro
o. s. v. Forklaringen herpå må være, at de danske stednavne i
Slesvig i 15. årh. vel må betegnes som relikter, en efterladt sprog
arv, der kun blev forstået af få, men benyttet af mange i den
omkring 1400 næsten helt plattyske Slesvig by. Men Flensborg
var i 15. årh. og i den følgende tid en tvesproget by. De toneangi
vende plattysktalende dele af befolkningen forstod dansk og følte
derfor trang til også at oversætte de gamle danske betegnelser for
-bro, -gade, -torv, -vej. Kun på den måde kan man forklare, at
der fra Flensborg ikke er bevaret et eneste dokument, hvori disse
fire danske endelser forekommer. Kun i naturnavne beholdt man
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de danske endelser. Der findes f.eks. en Vresendor, en Norderdor,
(1536), en niege porte, en Sunde Johannes port, en rude dor, en
angelbo porte eller angelborporte (1436) og en angelburstrate
(1450), bü der westermolen, bü dem borchwegge (1436), bü dem
holewegge (1490), Knackenhauwerganck, Nordermarked, des hei
ligen geist gangporthe, fuule strat, vlacktorn (1438). Benævnel
serne lader én tro, at man befandt sig i en ren plattysktalende by.
Noget tilsvarende gælder de højtyske betegnelser i senere tid:
Slider-, Norder- og Hafermarkt, Rathausstrasse, Süder-, Norderog Junker Hohlweg, Fischerstrasse, Töpferstrasse, Schifferstrasse,
Grossestrasse og Norderstrasse. I den nyere og nyeste tid er sted
navnene i nogen grad præget af tysk historie. Som et minde om
dansk navneskik kan dog nævnes der Holm, mens Kogang og
Oluf samsonsgang, der i dansk folkemunde blev til Wollesgang,
kan være både dansk og plattysk. Duborg slot har måske navn
efter slottets første kommandant Jens Due. Forbindelsen -borg
og personnavn er dog i ældre tid sjælden i de nordiske sprog.
Oversættelserne af de danske stednavne var dog ikke altid lige
vellykkede. Nutidens Angelburgerstrasse, Angelborch- (1546),
Angelburstrate (1450) kommer af et ældre Angelbostrat (endnu
i 1494), så man ved en misforståelse har oversat dansk Angelbo
til -bur-, -borch-, og -burger-. Rote Strasse og Rotes Tor, Rote
Berg og Rote Mühle er opkaldt efter Rude, en lund ved byens
sydgrænse, hvis rette navn var bevaret i Rudestrat (1541), men
allerede 1551 var fordrejet til Rode porte, der dog endnu 1600
kaldes Rudepforte. Rude kan måske være låneordet rude, anvendt
om et firkantet jordstykke. Mere sandsynligt er det, at det kom
mer af jysk ryde — middelnedertysk skrevet rude — en beteg
nelse for krat, som er ret almindelig i sønderjyske stednavne.
Den oprindelige betydning af ordet var rydning.
Særlig interessant er de to bebyggelsesnavne Ramsherred og
Katsund. Ramsherred findes i Flensborg, Åbenrå, Næstved,
Odense, Svendborg, Assens, Rudkøbing, Kolby og Horsens. Som
regel ligger bebyggelsen i en udkant af byen, i et lidet anset kvar
ter, hvor løst folk var til huse. Herred, som også kan betegne en
bydel, der ligger adskilt fra den øvrige by, kan kun være af nor
disk oprindelse. Derimod er Ranis- måske overtaget fra Rammelsbergh, et navn, der var almindeligt i tyske byer i senmiddel
alderen og betegnede skøgekvarteret, der som regel lå ved by
muren på et afsondret sted. Man kan også sammenligne Rams-
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og Rammeis- med det svenske ramsa og plattyske rammeln, at
parres. Ramsa kan på svensk også bruges om en sladderagtig
og utugtig kvinde. Ordet har sikkert også været kendt i dansk, og
Ramsherred som de utugtige kvinders område kan da være en
oversættelse af det tyske gadenavn Rammelberch. Det er i øvrigt
almindeligt, at købstædernes bebyggelsesnavne kan vandre fra
by til by.
Navnet Katsund, Kattesundet, forekommer hyppigt som gade
navn i nordiske, især danske købstæder; f. eks. i Lund, Malmø,
Rønne, København, Roskilde, Nakskov, Svendborg, Aalborg, Vejle,
Kolding, Haderslev, Flensborg, Slesvig og Eckernførde. Uden for
Norden kun i Heiligenhafen (gade) og Königsberg (del af hav
nen). De ældste eksempler på gadenavnet er middelalderlige. I
1456 nævnes det i Kolding, 1465 i Flensborg og 1468 i Vejle.
Som regel er det et navn på smalle gader i byens udkant, ofte ved
fæstningsvoldene, og i mange tilfælde har der været smalle vand
løb eller render i disse gader. Derfor afviser man gerne den gamle
tydning af navnet, hvor man satte dette i forbindelse med et
nordisk kat, et tremastet handelsskib, en strandpæl til fortøjning
af skibe eller et mindre anker. Navnet skulle altså betyde en del
af havnen eller kajen. Men Kattesund bruges ofte om gader, der
ikke ligger ved havn eller kaj. O. Nielsen har ment, at navnet
kan være brugt som betegnelse for »stillestående vand, længe efter
at grunden uden for er opfyldt og graven flyttet længere ud, og
har fået navnet på grund af sin stinkende beskaffenhed, da man
har kastet ådsler og anden urenlighed deri«. Et andet tolknings
forsøg er fremsat af Aug. Sach og støttes af blandt andre Johs.
Steenstrup og Hugo Matthiessen: »ved kat forstås et ophøjet
sted på fæstningsvolden, altså en fremspringende skanse eller
tømmerbygning, hvorpå f. eks. blider kunne stilles; således blev
på Nakskovs gamle fæstning en del kaldet »Høje Kat«, og op til
den løb »Kattesundet«. Betegnelsen brugtes også om en art be
lejringsmaskine, og sikkert også meget hurtigt om forsvarsma
skiner; jfr. oldnordisk hjulkottr — måske også latin katapult —
om en kastemaskine. Efterleddet -sund kan ikke alene betyde
en rende eller grav, men også et smalt stræde, og derfor kaldte
man den vej eller gang, der løb langs med eller ned til katten,
for Kattesundet. For øvrigt er dette stednavn vel som så mange
andre vandret over til byer, der ikke netop havde en »høje kat«.
Sachs tolkning afvises dog af Stednavneudvalget i dets værk
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om de sønderjyske stednavne, der genoptager O. Nielsens tolk
ning, idet det fremhæves, at efterloddet -sund også kan fore
komme i naturnavnene i betydning kløft eller lignende. Der skulle
da være sandsynlighed for, at navnet oprindelig har betegnet
et vandløb, dam eller lignende, hvori der har ligget katteådsler.
Senere skulle navnet formodentlig have fået en mere almen ned
sættende karakter, især som betegnelse for en smal gade i byens
udkant. Denne tolkning mener man bekræftes af en del andre
navne, sammensat med kat, f. eks. Kattedam i Flensborg og
Odense. Sachs og Steenstrups tolkning kan dog forsvares som
lige så sandsynlig.

Under holstenere og oldenborgere
Den dygtige og retsindige hertug Adolfs eneherredømme
bragte en både ydre og indre fred, som efter den foregående
fejdetid virkede velgørende, ikke mindst i en handelsby som
Flensborg; en anden sag er det, at man fra dansk side, med
henblik på den efterfølgende nationale udvikling, inderligt kunne
have ønsket freden tilvejebragt ved en afgørelse i modsat ret
ning. Af stor betydning for freden var Adolfs venskabelige for
hold til den danske konge og rigsrådet, både under kong Chri
stoffer og naturligvis endnu mere under søstersønnen Christian
I, der opnåede den danske krone takket være hans hjælp.
Det har åbenbart været hertugen magtpåliggende at vinde
borgerne i Flensborg. Allerede 31. dec. 1431 skænkede han byen
et privilegiebrev med bekræftelse af alle de friheder, som tid
ligere var givet »vnser stad Vlensborgh« af hertuger og grever.
I det store gavebrev på gejstlige stiftelser af 1440, hvormed han
viste sin taknemmelighed mod Gud for sejren over »den stor
mægtige hr. Erik, rigerne Danmarks, Sveriges og Norges konge«,
nævnes særlig genvindeisen af hans fædrenearv, Flensborg og
Haderslev. I byens mest fremtrædende borgerlige gilde, Køb
mandsgildet, lod han sig optage som medlem. Også enkeltperso
ner modtog begunstigelser for tjeneste, ydet hertugerne under
den foregående krig. Et holstensksindet parti havde ved forskel
lige lejligheder støttet de hertugeliges overfald og også givet
anledning til indre fejder. En sådan, der er kendetegnet ved en
række blodige handlinger, førtes i årene 1406—20 mellem den
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dansksindede borgmesterslægt Attrup og dens modstandere,
borgmester Lasse Siverts efterkommere, ud fra motiver, som
synes at have været lige såvel politiske som private. Holstener
partiets størrelse kendes ikke; sikkert har det dog under dron
ning Margretes og kong Eriks til en tid sejrrige kamp været
i afgjort mindretal. Efter 1431 voksede det i styrke og tal i
kraft af sejrherrens ret, vel også takket være Adolfs kloge politik
og borgernes forkærlighed for fred og gode dage. Rådets magt
forøgelse skete her som andre steder under tysk påvirkning.
Magistratens virksomhed gav sig bl. a. udtryk gennem affattel
sen af en matrikel over alle grundejendomme i byen (begyndt
1436).
Den barnløse hertug Adolf døde i 1459, og næste år blev Chri
stian I af Danmark valgt til hertug af Slesvig og greve af Hol
sten. Valget betød en sejr for det slesvig-holstenske ridderskabs
politik i forbindelse med kong Christians stræben efter magt
udvidelse. Den fyrstelige regering havde ved sin side foruden
rådet en stænderforsamling, landdagen; til denne kunne Flens
borg tillige med Slesvig og Haderslev som repræsentanter sende
nogle borgmestre og rådmænd, hvis indflydelse dog var forsvin
dende.
For Flensborg blev det i det lange løb afgørende, at byen fra
nu af stadig hørte linder den danske konge. Betydningen heraf
viste sig dog først lidt efter lidt. En tilstrækkelig velhavende
borgerstand ville i de påfølgende år, da finansielle spørgsmål
var afgørende, have kunnet gøre sig gældende i ikke ringe grad,
men hertil manglede selv de mest fremtrædende af standen, de
flensborgske købmænd, den fornødne økonomiske kraft. Det
blev de rige holstenske stormænd, som i egenskab af kautionister
for kongen bar den til valget i 1460 knyttede gældsbyrde, og
som også benyttede den hermed givne lejlighed til politisk vin
ding. Men skønt Christians kreditorer alle tilhørte adelen, spil
lede Flensborg by dog en vis rolle ved af ham at blive brugt
som sikkerhed for lån. Den opføres allerede i 1470 før det da
stedfundne opgør mellem ham og hans kreditorer som pant
sat for 24.000 mark, og ved det nævnte opgør, den såkaldte
Segeberg-reces af oktober samme år, blev den så at sige et tyngde
punkt i den kongelige finanspolitik, idet byen, slottet og lenet
af kongen blev givet alle kautionisterne under eet som under
pant for betalingen af gælden. Umiddelbart derefter blev den
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derpå overgivet til de mæglende magter Lübeck og Hamborg,
der skulle holde by og slot til kautionisternes hånd indtil januar
1472, hvorefter kongen, hvis kreditorerne til den tid var tilfreds
stillede, atter skulle have rådighed derover. Stæderne indsatte
som kommandant en piemontesisk greve Mauritius, der stod i
lybsk krigstjeneste. Efter fristens udløb må Flensborg, da gæl
den ikke var betalt, være blevet overgivet til kautionisterne,
hvis foged Otto Walstorp fra april 1473 havde slot og by i for
varing. Denne tilstand varede, til begge ved en ny overenskomst
med kreditorerne i august 1480 atter blev udleveret til kongen.
Dog skulle lensmanden holde slottet både til kongens og kau
tionisternes hånd, og det skulle, hvis gælden, d. v. s. de 40.500
mark, for hvilke Flensborg var pant, ikke betaltes til de fast
satte 8 terminer, tilbagegives disse. Denne gang skete afvik
lingen dog prompte med rettidig betaling af afdragene, dels tak
ket være dronning Dorothea, som på dette tidspunkt allerede i
nogle år havde haft den finansielle ledelse i hertugdømmerne i
sin hånd, dels — fristes man til at sige — takket være Christian
I.s død i maj 1481. I 1487 var Flensborgs indløsning da fuld
byrdet og det finansielle grundlag for besiddelsen af hertug
dømmerne hermed sikret.
Hvor stor betydning disse forhold har haft for byens og
borgernes kår, er usikkert. Pantsættelser var ganske vist i
en tid med et uudviklet kreditvæsen et af fyrsterne almindelig
anvendt middel, men, som vi har set allerede for det 14. årh.s
vedkommende, var grænsen mellem fyrstens og panthaverens
myndighed vanskelig at bestemme. Noget mere forstyrrelse af
livet inden for murene end grev Mauritius har sikkert en så
urolig herre som grev Gerhard, Christian I.s broder, bragt. Som
erstatning for den affindelsessum, der ved aftalerne i 1460 af
kongen var lovet ham i hans egenskab af arveberettiget, bemæg
tigede han sig i 1466 og følgende år de vigtigste slotte i hertug
dømmerne, deriblandt Flensborg, og gik senere over til åbenlyse
fjendtligheder ved at lukke slottene for Christian, der var kom
met til stede for »med lempe og føje at få sin kære broder
skikket bort«. De besatte slotte genvandtes med våbenmagt, og
Gerhard blev tvunget til forlig og til at forlade landene. To år
senere gjorde han i sept. 1472 et nyt oprørsforsøg med Husum
som midtpunkt, men flygtede, da Christian nærmede sig i spid
sen for landenes væbnede opbud. Det håbløse foretagende havde
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kun fået få tilhængere uden for de frisiske herreder. I Flensborg
støttedes oprøret af borgmester Haye Paysen, som åbnede por
tene for kongens fjender; han har sikkert, som det fremgår af
hans navn og af navne på hans slægtninge, været af nordfrisisk
oprindelse. På forbøn af dronningen slap han med livet, men
måtte ikke opholde sig i Flensborg; senere er han åbenbart ble
vet taget til nåde og nævnes 1483 som rådmand. Selv om han
må have haft hjælpere, har borgerne i almindelighed, så vidt
man kan skønne, ikke deltaget i grevens oprør. Gerhard bekæm
pede ganske vist ridderskabet og søgte derfor at danne sig et
parti blandt borgere og bønder, men hans politik har sikkert
været de flensborgske købmænd for eventyrlig.
Heller ikke Christian I selv kan karakteriseres som en borger
konge, krigersk og ødsel som han var; dog førte han efter opgi
velsen af Sveriges erobring en købstadvenlig politik. Flensborg
synes han imidlertid ikke at have vist særlig interesse, og han
opholdt sig her kun sjældent. Slottets indre var også, som et
inventar af 1473 viser, yderst nødtørftigt udstyret.
Under kong Hans indledtes den periode af hertugdømmernes
historie, som er karakteriseret ved landenes deling mellem to
landsherrer med den dermed følgende næsten uundgåelige indre
modsætning. Delingen mellem Hans og hans yngre broder Frede
rik foregik i 1490, således at hertugen fik den såkaldte gottorp
ske del og kongen den segebergske, hvortil Flensborg by og len
hørte (af Slesvig desuden Als, Ærø, Åbenrå slot og len og Nord
strand). Hertug Frederik havde en over for unionskongen natur
ligvis begrænset, men stærk stilling i Slesvig og Holsten, hvor
han følte sig hjemme og på mange punkter kunne støtte sig
til ridderskabet; sammen med dette arbejdede han for hævdelse
af en af kongeriget uafhængig politik for hertugdømmerne og
for bevarelse af freden, således at landene kunne undgå at indvikles i unionstidens krige. Under disse optrådte han derfor
bestandig som mægler, navnlig mellem kongen og hansestæderne, til hvem forholdet var spændt, indtil åben krig endelig
udbrød i 1510. Dog bevarede hertugdømmerne, såvel den konge
lige som den hertugelige del, takket være hertugens anstrengel
ser, deres neutralitet i kraft af en afsluttet særtraktat. Strids
spørgsmålene søgtes afgjort på en lang række forhandlingsmøder,
ikke blot de principielle, som var kongen og stæderne imellem,
men også specielle klagepunkter, fremkomne ved den fejde på
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hauet, som allerede siden Christian I.s tid førtes næsten uafbrudt
under krig og fred med gensidige anholdelser og beslaglæggelser
af gods og skibe. Som aktive parter i fejden optrådte ikke blot
den pågældende regerings sømagt, men også købmænd og skip
pere, snart på statens vegne i en slags kaperkrig, snart på egne.
Under de usikre forhold søgte man ved selvtægt erstatning for
lidt skade, så at resultatet ofte blev en række gensidige hævn
akter. Forhandlingerne herom har særlig interesse i denne sam
menhæng, fordi de i væsentlig grad angik de virksomme flensborgske købmænd. Eksempelvis kan nævnes en sag angående
den ansete og velhavende Tord Jepsen, som i Rendsborg havde
beslaglagt gods, der tilhørte en lybsk borger. Sagen henvistes
efter mange drøftelser til voldgiftsdommere, blandt hvilke var
hertug Frederik selv, der synes at have behandlet flensborgeren
med ikke ringe hensyntagen, ligesom han overhovedet som mæg
ler tog sig ikke blot af sine egne, men også af de kongelige under
såtters interesser.
Uden tvivl har borgerne lige som ridderskabet sympatiseret
med hertug Frederik i hans arbejde for fredens bevarelse, og
dette må også gælde befolkningen i de kongelige byer. Overhol
delsen af neutraliteten blev endogså til fordel for disse ved at
stimulere omsætningen med kongeriget, hvor handel og for
syning ved egen hjælp blev vanskelig under krigstilstanden.
Herom vidner en række kgl. breve, udstedte til flensborgske
købmænd i årene 1511—12 og indeholdende tilladelse til at
udføre fra riget til Flensborg og »videre vest på«, dog ikke til
»kongens fjender«, korn og anden fetalie, huder, tælle, skind
m. m. og i nogle tilfælde også til at indføre til riget humle, salt,
klæde og »andet, som han har at fare med«.
Denne begunstigede stilling fik Flensborg naturligvis kun i
sin egenskab af kongelig by. I det hele var den også i andre
henseender i kong Hans’ regeringstid nær knyttet til kongen
og ofte gæstet af ham. Således afholdt han her i nov. 1483 en
landdag, hvor hele ridderskabet mødte tillige med udsendinge fra
hansestæderne. En samtidig krønike henlægger hertil udskriv
ning af en almindelig plovskat med den gådefulde tilføjelse, at
pengene »blev blæst bort af en pludselig opstået nordenvind,
så at kongen kun fik få eller ingen«; formodentlig menes her
med, at skatten, der for Flensborgs vedkommende beløb sig til
ikke mindre end 800 gylden eller ca. 1100 mark, gik til betaling
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af gælden fra Christian I.s tid, altså til byens indløsning. En
forfærdelig ildsvåde 1485 gav anledning til en kgl. befaling til
alle skovejere om at føre alt deres bygningstømmer til Flens
borg og sælge det der, da »en stor del af vore borgere er i bund
og grund ødelagte«. Efter delingen var det endnu naturligere,
at kongen knyttede sig til den eneste by af nogen betydning i
den kgl. del af Slesvig, ikke blot ved hyppige besøg, men også
ved begunstigelser af forskellig art. Rådets beføjelser befæstedes og udvidedes, dets myndighed støttedes både over for adelen
og utilfredse borgere, navnlig nød byens næringsliv godt af
kongelige privilegier.
Under Christian II fortsattes udviklingen efter samme linier,
således at hertugen under unionskrigen og Danmarks spændte
forhold til hansestæderne stod som forkæmper for freden og
hertugdømmernes selvstændighed over for kongeriget. De fra for
tiden nedarvede stridsspørgsmål med gensidige erstatningskrav,
navnlig mellem flensborgerne og lybække rne, gav anledning til
fortsatte forhandlinger, bl. a. i Flensborg, hvor lybske sendebud
i aug. 1516 mødtes med rådet i et gemak ved Helligåndshusct.
Fra rådets side forsvarede man sig over for de lybske anklager
med at have handlet efter befaling af kongen, thi flensborgerne
var ikke »så fast bepælede og bemurede«, at de kunne mod
sætte sig øvrigheden. Da der kom efterretning om, at kong
Christian var i Sønderborg, sejlede lybækkerne skyndsomst her
til — en efter deres beskrivelse meget farefuld sejlads. Der
udveksledes gaver, dog beskedne, idet kongen fik en arne vin
og et fad emserøl, medens sendebudene måtte nøjes med en
tævehund. Efter et par dages venten fik de endelig foretræde
for Christian, der var omgivet af sine råder på slottet. Lybæk
kerne besværede sig over krænkelser af privilegierne, forhøjel
ser af told o. 1. Fra kongelig side angik en del af klagerne flens
borgske borgere. Jens Petersens skib var blevet overfaldet af de
lybske på vejen fra Gotland til Lübeck; folkene blev kastet i
tårnet, hvor de sad i ni uger. For tabet af varer m. m. krævede
han 140 gylden i erstatning. Tord Jepsen, hvis skib var blevet
opbragt efter at have ladet i Danzig, forlangte ikke mindre end
1800 gylden. For Villum Vinberg var tre skuder med ladning
til en værdi af 600 gylden blevet opsnappet i en af de slesvigske
fjorde, og tre skuder med en ladning, beregnet til 1030 mark,
tilhørende Tile Petersen, var kaprede mellem Als og Ærø.
8
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Et forlig synes ikke at være opnået, og de uafgjorte strids
spørgsmål hobede sig i tidens løb op. Lybækkerne kunne således
i 1520 anføre ni lybske borgere, som holdtes tilbage i Flensborg,
efter at deres gods var frataget dem. Hertil kom de mere prin
cipielle modsætningsforhold — sejladsen på Sverige, Christians
toldforhøjelser, hans hele mod det hanseatiske handelsherre
dømme sigtende politik. En tid lang undgik man dog fra begge
sider et afgjort brud, men da kongens stilling i sommeren 1522
var truet af ydre og indre fjender, begyndte Lübeck endelig
åben krig. Christian begav sig samme år til hertugdømmerne
for at vinde hertugen som forbundsfælle over for den ny fjende
— et forsøg, der på forhånd var dømt til at mislykkes. Kongens
ophidsede sindsstemning i disse dage afspejler sig tydeligt i
beretningen om et optrin, der skal have fundet sted en aften
i en af salene på Flensborghus, hvor han opholdt sig i længere
tid. Talen blandt de tilstedeværende, hvorimellem var flere nord
tyske fyrster, der var komne for at mægle fred, faldt på kejser
Karl V. Kongen udtalte sig med den største forbitrelse om sin
kejserlige svoger, der i den seneste tid havde unddraget ham
sin støtte, og gav til sidst sin harme luft ved at rive den gyldne
Vlies’s ordenskæde af sin hals og kaste den på gulvet. Dronning
Elisabeth, der havde overværet optrinet, gik grædende bort.
I de følgende måneder udviklede situationen sig med rivende
hast til skade for kong Christian og til fremgang for hans
skjulte og åbenbare fjender. Frederik slog nu efter den lange
venten til resolut og med hård hånd. 7. marts 1523 erklærede
han kongen fejde og begyndte med over 3000 mand marchen
mod nord ad den gamle hærvej, uden om Flensborg, men igen
nem Bov, hvor han overnattede den 8de. Allerede 26. marts
hyldedes han til konge i Viborg. Christian II havde da forlængst
opgivet sin sag, grebet af en underlig ubeslutsomhed, som lam
mede al modstand. 10. febr. forlod han Jylland og to måne
der senere Danmark. Med rette havde Wolf Pogwisch på Nord
borg 12. marts skrevet til kongen: »Det gælder Eders Kgl.
Majestæts land og folk, først Jylland, derefter hertugriget og
Holsten. De bør ikke have så åben og fri hjemfærd, som de
har haft ud. Det kan Eders Nåde vel hindre.... fordi Eders
Nådes hus i Flensborg er en nøgle til hertugdømmet, fordi det
hører Eders Kgl. Majestæt til indtil Bredsted«. En uge senere
anråbte borgmestre og råd i Flensborg i deres frygt for et snar-
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ligt angreb af hertugen om »hjælp og trøst, da det er os umuligt
at stå mod slige folk.... Vi vil stå hos Eders Nåde med liv og
gods efter al vores formue. Og, nådigste Herre, begære vi ganske
ydmygelig herpå Eders Nådes skrivelse hos dette samme bud,
hvorsom vi må rette os efter. Og skal Eders Nåde intet andet
finde uden troskab, kende det Gud alsommægtigste«.
Inden 1. april havde byen såvel som lenet overgivet sig til her
tugen, Der er ingen grund til at tvivle om, at stemningen i bor
gerskabet i det væsentlige har været for Christian II. Han havde
været borgerstanden en god mand, og Flensborg havde fået sin
rigelige del af de rettigheder, hvormed han begunstigede køb
stæderne, navnlig eneret på al handel i det tilstødende land
område. Byen havde også stået ham bi med lån, 1520 med 1000
lod sølv og så sent som jan. 1523 med 1300 mark. På den anden
side har hertugens fredsivrige politik sikkert haft tilhængere
blandt flensborgerne som blandt de andre kongelige under
såtter, hvis interesser jo også af og til var blevet varetaget af
ham. Når den ivrigt kongeligsindede storkøbmand Tile Peter8*
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sen ved lejlighed skældte rådmand Thomas Lorck ud for en
skalk, har baggrunden herfor rimeligvis været et politisk mod
sætningsforhold. Men også Tile Petersen gjorde overgangen med,
hvad han vel også måtte gøre, og bad i april 1524 hertugen om til
ladelse til at vende hjem til Flensborg.
Når Flensborg såvel som det øvrige Sønderjylland overgav sig
så let, må skylden herfor imidlertid søges hos Christian II selv
— hans uvirksomhed i to måneder og derefter følgende alt for
tidlige flugt. Flensborg, hvis bymur kun havde ringe militær
betydning, kunne umulig holde stand uden Flensborghus, og
dette kunne ganske vist have været en »nøgle til hertugdøm
merne«, som Wolf Pogwisch udtrykte sig, men slottet og dets
ivrige forsvarer, Ditlev Brockdorff, blev ladt fuldstændig i stik
ken. Der var mangel på skyts og mandskab, ligesom befæstnings
voldene var ufærdige, og allerede i februar havde Brockdorff an
råbt kongen om undsætning, men havde kun fået det svar, at der
intet skulle foretages ud over det daglige behov, da kongen intet
fjendtligt ventede af hertugen. Senere havde Brockdorff sendt
bud på bud, een gang med Tile Petersen, men uden at få svar.
1. april skrev han til kongen, at lenet og byen nu havde over
givet sig. Som forstærkning havde han taget nogle folk fra lenet
op på slottet, men de havde ved deres upålidelighed gjort ondt
værre. Hvis han ikke fik undsætning, kunne han ikke holde
stand længere end til en uges tid efter påske (12. april). Dette
holdt stik. 7. april havde Frederik på hjemvejen fra Viborg til
Gottorp nået Haderslev, og efter at Christian II en uge senere,
13. april, havde forladt riget, overgav Flensborghus sig. Det
stærke Segeberg slot kapitulerede samtidigt, og Sønderborg var
efter kamp faldet en uge tidligere.

Håndvask og lav
I de ældste middelalderlige byretter fra danske købstæder er
håndværket og dets udøvere kun lidet omtalt og ikke på nogen
fremtrædende plads. Heller ikke andre kilder beskæftiger sig
meget med denne del af befolkningen og erhvervslivet. Man tør
dog ikke heraf drage den slutning, at håndværket var uden
betydning for byernes opståen og udvikling, men man må sna-
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rere regne med, at håndværkerne indtog en underordnet plads
i byretternes artikler, fordi disse først og fremmest var affattet
af hensyn til købmændene. Om håndværket i Flensborg hører
man ført tale i byretten fra 1284 og i dens latinske sidestykke.
Først nævnes bagerne, om hvilke det bestemtes, at ingen
måtte øve sin gerning, før han havde givet fogeden een mark
penge foruden en afgift i hvede ved juletid, ligesom byen også
skulle have sin skat. Slagterne var underkastet en tilsvarende
bestemmelse, idet de både skulle betale en afgift, når de begyndte
deres erhverv, og en årlig skat. Af denne omtale i stadsretten
kan man dog næppe drage den slutning, at bagerne og slagterne
havde en organisation, da stadsretten blev givet. Desuden nævnes
det, at skomagerne skulle give fogeden % mark penge og byen
en tilsvarende sum for tilladelsen til at arbejde, medens tømmermændene skulle præstere en arbejdsydelse som deres afgift.
Kun disse fag omtales direkte, men af en kort efter følgende
artikel fremgår det, at der også har været drevet brygning i
byen, men måske ikke som erhverv, idet der gives den i øvrigt
temmeligt uforståelige regel, at den, der tørrer malt uden med
et hårklæde, skal give fogeden og byen hver 3 øre penge. Alle
rede af disse bestemmelser vil det fremgå, at håndværket ikke
indtager nogen betydningsfuld plads mellem borgerne, og man
kunne næsten være fristet til at sammenstille håndværkerens
afgift ved tiltrædelsen af erhvervet og hans årlige skat med
fæstebondens indfæstning og landgilde, og det er øjensynligt,
at håndværkerne har været ringere stillet end købmændene. I
Flensborg har forholdene næppe været anderledes end andre
steder. Også i den ældste stadsret for Slesvig nævnes skomagere,
bagere og slagtere, og ligesom i Flensborg er det afgiften fra
dem, som loven er interesseret i. I Roskilde stadsret fra 1268
omtales det ligeledes, at bagerne skal give en afgift til fogeden.
Foruden de håndværk, som udtrykkeligt nævnes, har Flensborg
sikkert haft andre. Skindere omtales i Slesvig og har næppe
manglet i Flensborg, og man må gå ud fra, at så uundværlige
og gamle erhverv som smedens og skrædderens ligeledes har
været i byen. Når de ikke nævnes i byretten, er forklaringen
muligvis den, at de har været så fåtallige, at særlige regler
for dem var overflødige. Allerede på denne tid må man regne
med, at der har været tyske håndværkere i Flensborg. Ca. 1133
nævnes en tysk skomager i Roskilde, og der er ikke grund til
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at tro, at forholdene har været anderledes i Flensborg. Til en
del danske byer foregik der i middelalderen en indvandring
af tyske håndværkere, og i København skelnedes der i 1370’erne
mellem danske og tyske skomagere.
Mellem købmændene og håndværkerne har der allerede fra
byens ældste tid været en social skillelinie. De sidste begyndte
på denne tid at samle sig i lav, ligesom gilderne organiserede
på et kirkeligt grundlag, men med faglige og almindeligt under
støttende formål. Købmandsgilderne kendes fra en ældre tid
end håndværkerlavene, og muligvis betyder lavenes fremkomst
et modsætningsforhold mellem de to dele af befolkningen.
Herved forklares også en bestemmelse fra 1256, efter hvilken
bagerne ikke måtte optages i Knudsgilderne. Den er kun over
leveret i skråerne fra Malmø og Odense, men det er ikke usand
synligt, at lignende tanker har været rådende i Flensborg.
Lavenes opståen er således ikke blot bestemt af ønsket om at
fremme almindelige faglige og økonomiske interesser, men også
af håndværkernes stræben efter at hævde sig socialt. Det er
karakteristisk, at man finder de håndværk tidligst organiseret,
der har været underkastet den største påvirkning fra udlandet.
Tilfældigheder i overleveringen kan dog sløre denne udvikling,
og i Flensborg er det smedesvendene, hvis skrå er den ældste,
skønt deres fag er det første herhjemme og det mindst påvirkede.
Skråen var lavets grundlæggende vedtægt, der bestemte med
lemmernes indbyrdes forhold, den indeholdt de regler, der skulle
følges over for kunderne, og fastsatte rammerne for rådets ind
flydelse. En række skråer er overleveret fra Flensborg, og deres
artikler giver et indblik i håndværkets ordning og den stadige
kamp mellem rådet og håndværkerne, som søgte at gøre sig
så uafhængige som muligt, mens rådet stræbte efter at udvide
sin kontrol med arbejde og priser.
Smedesvendenes skrå stammer fra ca. 1425. Lavet eller »kom
pagniet«, som det selv kalder sig, var indviet til Marie Magdalene,
og enhver smedesvend kunne »vinde broderskab«, hvis han kom
udefra, når han blot henvendte sig til lavet, første gang det
holdt møde, ligesom en læredreng kunne blive medlem, så snart
han havde udtjent sine læreår. Men ventede man ud over et
halvt år med at indmelde sig, kunne man ikke opnå broder
skab, før man havde vandret. Som vandretider nævner skråen
Mikkelsdag, 29. sept., og anden påskedag. Til de samme ter-
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Lavssegl for barbererne, skomagerne og smedene i Flensborg,

miner skulle der aflægges regnskab. Den årlige fest fandt sted
på Magdalenedag, 22. juli, men også Valborgsdag, 1. maj, næv
nes i skråen som en af de dage, da lavet var samlet. ØZ skulle
købes til fastelavn eller pinse, på hvilke tider af året man sæd
vanligvis afholdt »lavsdrik«. Endnu over 100 år efter blev det for
Odenses vedkommende indskærpet, at kun disse to fester måtte
fejres. Ved de to fester om foråret og efteråret blev året delt i to
ulige store dele, og de to terminer kendes fra danske lav langt
ned i tiden. Fra Århus snedkerlav omtales skikken med at føre
sommer i by i renæssancetiden, og så længe håndværket eksi
sterede i sin gamle form, dannede Mikkelsdag afslutningen på
sommerens arbejde, idet man efter denne dag gik over til at ar
bejde ved lys.
En væsentlig opgave for lavet var at bringe hjælp i tilfælde
af sygdom og død. Bestemmelsen herom er anført i skråens
begyndelse og vidner om medlemmernes fattigdom. Man var
ligeledes forpligtet til at våge over de afdøde, når de lå lig.
I alt dette skimter man de særlige sociale forhold i byerne,
hvor befolkningen ikke som på landet var sammenknyttet med
slægtskabets bånd, men forenet af det fælles arbejde, og den
hjælp og støtte, man ikke kunne finde hos familien, måtte fag
fællerne yde. Skråen er som alle andre i Flensborg affattet på
plattysk, men heraf lader der sig intet slutte nationalt. Gennem
omtalen af de vandrende svende aner man den tilgang, der er
kommet fra det plattyske sprogområde, og da plattysk blev
anset for finere end dansk, måtte det sidste sprog vige til fordel
for det fremmede. Lavet var knyttet til Nikolai kirke, hvor det
lod sin gudstjeneste afholde. Her fandtes et alter for lavets
helgeninde. Også skrædderne synes at have været knyttet til

120

HÅNDVÆRK OG LAV

denne kirke ved en alterstiftelse, ligesom bagerne havde deres
alter for den hellige Anna samme sted.
Den næste skrå, der er bevaret, har tilhørt skomagerne. Den
er næppe den ældste for faget, selv om den er den ældst over
leverede. Vedtægterne er dateret 24. juli 1437 og er givet af
borgmestre og råd i forening med skomagerne selv, medens
smedesvendenes artikler ikke giver udtryk for, at byens styre
har deltaget i udformningen af dem. Ud fra denne forskel kan
det ikke sluttes, at rådet i den mellemliggende korte tid har
udvidet sin magt over håndværkerne. Smedesvendene var ikke
selvstændige erhvervsdrivende, men arbejdere, og deres lav har
derfor mere karakter af en almindelig forening til gensidig hjælp
end af en faglig sammenslutning, og selv om det er let at op
regne lighedspunkter mellem de to organisationer, findes de
fortrinsvis på det selskabelige og almindeligt understøttende
område, ikke på det faglige og økonomiske. Magistratens med
virken ved affattelsen af skomagernes vedtægt betyder, at den
ikke er udtryk for fagets egne ønsker, men er fremkommet som
et kompromis mellem håndværket og øvrigheden. For ethvert
fag stod det som et fjernt, men uopnåeligt mål, at det selv havde
ret til at affatte sin skrå og at afgøre alle tvistigheder indbyrdes
uden fremmedes indblanding. I de ældre og mere fornemme
gilder var man nået langt mod dette ideal, og det er et vidnes
byrd om håndvan’kets afhængige stilling, at rådet greb ind over
for det for at gøre sine og byens interesser gældende. Straks
i begyndelsen af vedtægterne møder man rådets indflydelse, idet
det bestemmes, at en repræsentant for det skal have ret til at
deltage i lavets administration. Hver skomager skulle Valborgsdag og Mikkelsdag betale rådet en lybsk skilling, ligesom også
fogeden skulle have sin afgift på Thomasdag lige før jul. Sko
magerne havde ret til hver lørdag at holde udsalg på Søndertorv og havde eneret på produktion og salg af sko i byen. Varer
udefra skulle konfiskeres til fordel for de fattige. Allerede dette
var en fordel for skomagerne, og den blev yderligere udvidet
ved, at vilkårene for optagelsen i lavet mere var bestemt af fag
lige hensyn end af byens tarv. Kun ægtefødte kunne blive med
lemmer. For de i Flensborg fødte synes der ikke at være truffet
særlige bestemmelser på dette punkt, fordi man let kunne føre
kontrol, men fremmede skulle forelægge et bevis for deres ærlige
byrd. Også til ægteskabet strakte det strenge krav sig, idet man
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kun måtte ægte en ærlig kone eller jomfru. Hermed var dog ikke
alle betingelser fyldestgjort for at blive medlem. En skomagers
søn, der ægtede en skomagers datter eller enke, blev optaget i
lavet mod at give to tønder flensborgøl, mens en fremmed, der
giftede sig med de samme kvindelige pårørende, skulle give
»halv kost«, der forklares som tre gode retter med smør og tre
tønder flensborgøl. De samme krav blev stillet til en skoma
gers søn, der søgte sin ægtefælle uden for lavets kreds. En frem
med, der ville optages i lavet, skulle tjene i to år og på tre
»morgenspraker« anmode om optagelse. Ved morgensprake for
stod man det højtidelige møde, på hvilket lavets anliggender
blev drøftet. Det blev holdt tre gange om året: l.maj, 25. juli
og 29. sept. Svenden skulle derpå sætte borgen for, at han inden
15 dage kunne gøre sit gilde, og først da gik oldermændene med
ham til rådet og anbefalede ham til borgerskab. Rejste en sko
mager bort og blev borte mere end år og dag, altså eet år og
6 uger, kunne han kun igen vinde optagelse, hvis han opfyldte
alle de foreskrevne betingelser.
Bag alle disse vanskeligheder før optagelsen ligger utvivlsomt
en dobbelt hensigt. Man ville begrænse antallet af mestre for
derved at forbedre standens økonomiske stilling, og dette hen
syn var af lige så stor betydning som kravet om ansøgerens fag
lige dygtighed. Atter og atter vil man i Flensborgs og andre
byers historie se, at håndværket bevidst søgte at lægge en afstand
mellem sig og de ringest stillede i befolkningen; de uægte fødte
og fattige, der ikke kunne betale det uundgåelige gilde ved op
tagelsen, blev ubarmhjertigt udelukket fra en virksomhed blandt
håndværkerne, hvis kreds yderligere blev kasteagtigt indsnævret
gennem vedtægternes begunstigelse af fagets egne folk.
Lavets egenskab af mesterforening gav sig udtryk i flere
artikler. Gensidig konkurrence blev så vidt muligt udelukket,
idet vedtægterne søgte at stille mestrene lige. Tydeligst kom
mer det frem i en bestemmelse om, at ingen mester måtte have
mere end to svende og en læredreng, »thi den fattige behøver
lige så vel svende som den rige«. Denne ordning træffes også
andre steder og nævnes f. eks. i vedtægterne for Københavns
skræddere 1415. Forsøgte man at lokke en svend fra en anden
mester, var straffen en bøde på to tønder øl. Svendens stilling
i forhold til mesteren var usikker. Hvis han løb bort fra sin
plads, måtte han aldrig mere tjene i byen, og man skulle an-
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sættes for en længere periode, fra Mikkelsdag til jul, fra jul til
påske og fra påske til Mikkelsdag for en fastsat løn, idet det
var forbudt at give dagløn eller ugeløn. Et enkelt sted indrøm
mer vedtægterne, at også mesteren kunne handle uretfærdigt og
forholde svenden hans løn, når han ville vandre. Oldermændene
havde da ret til at give svenden hans tilgodehavende, og me
steren skulle bøde den dobbelte sum til lavet. Svenden var ikke
medlem af lavet, men kunne opnå denne begunstigelse, hvis
han kunne bevise, at han ejede 15 lybske mark foruden klæ
derne.
Bestemmelsen om, at hver mester kun måtte have et ringe
antal svende, tyder på, at der kun har været et lille udbud af
arbejdskraft, og det ovenfor omtalte forbud mod at lokke en
svend fra mesteren viser ligeledes, at det ikke har været let at
få svende.
Skråen forudså, at samarbejdet mellem mestrene ikke altid
var forbilledligt. Der blev regnet med, at kampen om boderne
kunne blive hård, og det var derfor fastsat, at ingen mester
måtte leje en andens bolig, før han med to lavsbrødre som
vidner havde forhørt sig, om han ville blive boende.
Til disse bestemmelser kom andre af rent faglig karakter.
Ingen måtte drive forkøb ved døre eller på marked. Mellem
Valborgsdag og Jakobsdag, fra 1. maj til 25. juli, måtte man
ikke købe bark uden for Flensborg, men først når vognen var
inden for porten. Barken brugtes til læderets garvning. Andre
råstoffer købtes til lavets fælles brug af oldermændene, som
fordelte dem mellem medlemmerne, der var pligtige til at betale
inden 14 dages forløb. Ved indkøb af huder hos slagterne måtte
den velstillede ikke sikre sig mere end den fattige. Det var til
fordel for forbrugerne, at oldermændene skulle kontrollere ar
bejdet. Det dårlige blev konfiskeret.
Under det snævre samarbejde i lavet var der rigelig lejlighed
til gnidninger, og det var næppe uden grund, at skråen forbød,
at man anklagede en anden for rådet, før sagen var ført frem
i lavet. Det er et vidnesbyrd om fagets stærke stilling, at det
kunne fastholde denne indre jurisdiktion.
Skråen indeholder en række vedtægter, der ligesom den sidst
nævnte går tilbage til de gamle gilders tid. Særlig gælder det de
byrder, medlemmerne måtte påtage sig ved dødsfald inden for
lavet. Man havde pligt til at følge afdøde medlemmer eller deres
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hustruer til graven og skulle ofre ved sjælemesserne for dem.
Enken havde ret til at fortsætte mandens bedrift i tre år, og
det forstås ud fra denne bestemmelse, hvorfor man stillede lige
så strenge optagelsesbetingelser for kvinderne som for mændene, da de første let kunne blive selvstændige erhvervsdri 
vende, men meget ofte blev de gift igen med en skomagersvend
inden for den fastsatte frist.
Ligesom i de andre skråer og gildesvedtægter findes der i sko
magernes en række ret udførlige bestemmelser om, hvorledes
man skulle opføre sig ved lavets festlige sammenkomster. De
viser, at reglerne for god tone var anderledes og mindre for
melle end senere, men indeholder i øvrigt intet, der er særlig
karakteristisk for håndværkerne eller for skomagerne i sær
deleshed.
Lavet sluttede sig til Si. Jakobs alter i Mariekirken, og helgen
dagen var en af lavets festdage, på hvilke der blev afholdt et
højtideligt møde. Ligeledes var fastelavn en uundgåelig festdag.
Da var der mødepligt for medlemmerne, som den dag ikke
måtte deltage i fester andre steder.
Oldermændene skulle sværge, at de lige så vel ville hjælpe
den fattige som den rige; de havde ret til at samle lavet, når
det var nødvendigt, og ved møderne skulle flertallets stemme
være afgørende.
Buntmagernes fag var gammelt i Sønderjylland og kendes fra
Slesvig by. Udførsel af skind fra Flensborg nævnes allerede 1368,
desværre uden at det omtales, om det er bearbejdet eller ikke,
og den første buntmager, der overhovedet nævnes herhjemme,
er den Gyseke Pelzer, der var medlem af St. Gertrudsgildet i
Flensborg. Buntmagernes skrå er fra samme år som skomager
nes og svarer i sin udformning ret nøje til den. Den var givet
af rådet, der skulle være repræsenteret ved de faglige møder og
sammen med oldermændene afgøre og stille forekommende
uenigheder, ligesom lavet skulle betale rådet en afgift på 3
mark lybsk, der forfaldt påske og Mikkelsdag. Skråens bestem
melser forudsatte, at lavet ikke blot kunne have medlemmer i
Flensborg, men også udenfor, og for at undgå gængse klager
over, at håndværkerne ikke afleverede deres arbejde i rette tid,
blev det bestemt, at den forsømmelige skulle betale en bøde på
% tønde øl til lavet, hvis arbejdet ikke blev færdigt til den aftalte
dag. Som vidnesbyrd om, at efterladenhed ikke blot var en privat
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sag mellem mesteren og kunden, indeholdt skråen desuden en
bestemmelse om, at den første skulle bøde en hel tønde øl til
rådet.
Man møder ligeledes de samme bestemmelser vedrørende sven
dene, hvis personer både har været efterstræbt som arbejdskraft
og holdt ude fra at stige op i mestrenes række ved en mængde
strenge bestemmelser. Kirkeligt synes lavet at have været ordnet
som et allehelgensgilde, idet det bestemmes, at enhver på denne
festdag skulle give en lybsk skilling til voks.
Den ældste bevarede skrå for bagerne er fra 1452, men lavet
er ældre. Bagerne synes at være de håndværkere, som tidligst
er blevet organiseret i vore byer. Allerede i Slesvigs ældste
stadsret nævnes en senior pistor, en oldermand, som forud
sættes at have en ikke ringe myndighed over sine kaldsfæller,
og i Roskildes stadsret fra 1268 findes strenge forholdsregler
mod bagerlavets overgreb. Det var ganske naturligt, at øvrig
heden førte en nøje kontrol med dette fag, fordi indbyggernes
ernæring i højeste grad var afhængig af det. Skråen af 1452 er
et kompromis mellem rådets og lavets ønsker. Det hedder i dens
indledning, at den er givet af rådet, men umiddelbart efter læser
man, at vedtægten er overleveret af »de ældste og viseste af vort
bagerlav«. Ligesom i de andre fag skulle ansøgerne til mester
værdigheden være ægtefødte. De skulle tjene to år som svende
før optagelsen, og som mesterstykke skulle de bage tre slags brød.
Som fælles udsalgssted havde bagerne et brødhiis, men på
søndage og visse nærmere angivne helligdage måtte man ikke
sælge brød. Af korn brugtes hvede og rug, og ligesom hos sko
magerne købte lavet råvarer til sine medlemmer. Mindre partier
kunne 3—4 mestre slå sig sammen om at købe, men større
mængder blev købt af lavet, som derpå fordelte det efter behov.
Et vanskeligt problem var brødets pris. Artiklerne fastsatte,
at udsalgsprisen skulle være den samme for alle, og der er så
ledes kun tale om en indbyrdes solidaritet. Her som på mange
andre områder synes skråen at være ensidig til bagernes fordel.
Utvivlsomt har bagerne hørt til den velstående del af hånd
værkerne.
1488 fik bødkerne deres artikler af rådet, men de kaldes ikke
således i skråen, der er udstedt for tøndemagere og karmagere,
idet man på denne tid sondrede mellem disse to slags hånd
værkere, af hvilke de sidste fremstillede åbne kar med en enkelt
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bund, mens tønden er lukket i begge ender. Da den samme
teknik ligger til grund, har man i nutiden vanskeligt ved at
forstå adskillelsen, men man møder den også i andre fag. På
samme måde holdtes snedkere og kistemagere ude fra hinanden
både i Flensborg og andre steder, men her synes en virkelig
forskel at være til stede, idet kistemagerne vist er fremgået af
tømrerne, mens snedkerne på denne tid var en ganske ny pro
fession. Forskellen mellem tøndemagere og karmagere var dog
ikke større, end at de kunne samles i et fælles lav.
Mestrenes antal blev i skråen fastsat til 8 tøndemagere og 6
karmagere. Et lignende sluttet lav kendes i det middelalderlige
Flensborg kun hos barbererne og må opfattes som en begunsti
gelse, uden at det dog er muligt bestemt at fastslå, hvad årsagen
har været. Bødkerkunsten går tilbage til forhistorisk tid. Den
har ikke været kendt i middclhavskulturen, men skylder kelterne
sin oprindelse, og på en række vigtige områder kunne bødker
nes varer erstatte pottemagerens produktion. Ikke blot flydende
sager, men næsten alt blev gemt eller transporteret i tønder, der
danner forudsætningen for middelalderens handel, og uden
bødkerens kunst ville de skånske sildefiskeriers betydning kun
have været ringe.
Muligvis har man i Flensborg villet give bødkerne gode kår
for at holde dem skadesløse for de store krav, man stillede til
deres varer. Rådet udnævnte af sin midte en bisidder, og lavet
skulle to gange om året betale en afgift. Dette kendes også fra
andre lav, men det er særligt for bødkerne, at hvis en mester
lavede dårligt arbejde, skulle han betale en bøde både til kæmne
ren, fogeden og lavet, ligesom hans produktion skulle mærkes
med en »settenagel«, et stempel, der synes karakteristisk for
Danmark. Mærket nævnes også i Malmø bødkeres skrå fra 1499.
Lavets to oldermænd skulle personlig føre kontrol med arbejdets
kvalitet. Som det eneste fag havde bødkerne fremdeles en svende
prøve, idet en fremmed svend ikke blot skulle give en afgift i
voks, men også fremstille tre forskellige stykker arbejde hos
oldermanden, før han kunne tages i arbejde. Også i Odense
bødkerlavs artikler fra 1551 omtales et svendestykke for til
rejsende svende, og der findes også andre lighedspunkter mel
lem Flensborg og Odense. Der skulle ligeledes aflægges et mester
stykke, forskelligt for tøndemagere og karmagere, og det var
en selvfølge, at man skulle være ægtefødt og give et større
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igangsgilde. Når man stillede så store betingelser for at arbejde
i faget, er årsagen muligvis den, at bødkerne fremstillede rum
mål, der nødvendigvis måtte være pålidelige.
De fag, som med større eller mindre berettigelse henregnes
til kunstindustrien, kræver en ret stor og velhavende by for at
kunne trives og fremtræder derfor på et sent tidspunkt. Et
lav, bestående af malere, guldsmede, snedkere og giarmestre,
kendes i Flensborg først fra slutningen af det 15. årh. Det
første vidnesbyrd om organisationen er fra 1490, da Claus
Smyter, guardian i Flensborg, erklærede, at gråbrødrene to gange
årligt ville holde sjælemesse for lavets døde, fordi det havde ladet
et maleri ophænge i klostret. Det er ret usædvanligt, at flere fag
indgår i samme lav. I de tidligere omtalte skråer indskærpedes
det, at man ikke måtte søge til andre fester end sit eget lavs,
og det er i det hele taget almindeligt, at et fag holdt sig adskilt
fra andre. Den påfaldende sammensætning skyldes vist dels
praktiske årsager, da næppe nogen af de fire erhverv havde så
mange medlemmer, at de kunne danne et lav selv, dels må
faglige grunde have gjort sig gældende. Malerne og glarmestrene
drev oprindeligt det samme erhverv, idet den sidste profession
som sit vigtigste arbejde havde fremstillingen af glasmalerier,
og snedkerne stod i forbindelse med dem, fordi de ofte malede
og forgyldte deres arbejder. Snedkernes kunst er sen. Vore
ældste møbler var mere tømrede end snedkrede, og snedkeren er
karakteriseret ved at være billedskærer; det er betegnende, at
hans navn i samtidens latin gengives som sculptor.
Snedkerlavet, hvis skrå er fra 1497, var indviet til Lucas,
Eligius og Jomfru Maria. Optagelsen i det krævede lige så mange
betingelser som andet sted. Man skulle være ægtefødt, og den
vigtigste afgift var en gylden til rådet og to til lavet foruden
et igangsgilde. Ægtede man en mesterdatter, blev afgiften til
lavet nedsat til det halve, var det en mesters enke, man giftede
sig med, var man tilfreds med gildet alene, og var det en mesters
søn, der tog en mesters datter til ægte, slap han med afgiften
til rådet. Ved således at variere omkostningerne havde man
sørget for en begunstigelse af den inderkreds, lavets mestre
dannede.
Smedenes skrå er dateret 1514, men det er ikke den første,
og lavet er meget ældre. Det omfattede både grovsmede, kleinsmede og knivsmede. Det er en fast regel, at alle de fag, der

HÅNDVÆRK OG LAV

127

arbejdede i jern, stod i samme lav, som sikkert oprindeligt har
omfattet alle metalarbejdere. Forskellen mellem grovsmede og
kleinsmede fremgår tydeligt af de flensborgske artikler. De
sidste måtte som en almindelig regel tilvirke alt, der skulle
fortinnes, møbelbeslag, vinduesjern og lignende arbejder samt
mindre sager som sporer, stigbøjler og tøndebånd. Grovsmeden
var værktøjssmed, og under hans område hørte økser, plove,
spader, trefødder og spid; desuden var han nøglesmed og udførte
bygningsarbejde, herunder også kirkeriste. Alt, der skulle slibes,
og alt, som behandledes med beg, hørte under ham. Grænsen
mellem de to fag var dog ikke skarp, og det gav anledning til
uendelige stridigheder. Vedtægterne gav derfor begge slags smede
ret til at beslå kirkedøre og pengeblokke.
Også dette lav krævede ægte fødsel for optagelse. En udenbys
mester, der ville nedsætte sig, skulle give fire gylden til Marie
Magdalenes bøsse foruden et gilde. Medlemmerne havde eneret
på erhvervet, men fremmede købmænd, der bragte søm til byen,
havde ret til at sælge dem i større partier. Man fulgte således
den kendte regel, at fremmede ikke skulle udelukkes fra en
gros-handelen.
Det sidste middelalderlige lav, der kendes, er barberernes.
Faget fik artikler i 1515, men da de kaldes nye, er der sand
synligvis gået ældre forud for dem. Kun af rent traditionelle
grunde kan dette fag henregnes til håndværket. Dengang var
lægekunsten delt mellem de akademiske medicinere og de prak
tisk uddannede barberer eller badskærere, og skellet fandtes til
op i det 18. årh. Ved siden af den praktiske lægekunst var det
egentlige barberfag deres hovedgerning, og herved forstås det,
at Frederik I i 1528 kunne skænke barberen Asmus Belle bad
stuen ved siden af rådhuset med ret til at forestå barbervirksomheden her. Nutidens barberer og frisører har mere tilknyt
ning til de gamle hårskærere og parykmagere.
Antallet af mestre i lavet blev begrænset til fire, og hvis en
fremmed svend ville være mester, skulle han tjene et fjerdingår,
så man kunne lære hans færdighed at kende. Ligesom andre
steder skulle han bevise sin ægte byrd. Som mesterstykke skulle
svenden fremstille 9 medicinske præparater, hvilket viser, at bar
beren også udfyldte apotekerens plads i middelalderens Flens
borg. Skråen var dog ikke nogen medicinalordning i nutidens
forstand, idet medicinske doktorer, øjenlæger, tandlæger og folk,

128

HÅNDVÆRK OG LAV

der kurerede benbrud, fik deres ret til praksis forbeholdt i
skråen. Kirkeligt var lavet ordnet med lægehelgenerne Cosmas og
Damianus som beskyttere, og forholdet var ikke væsensforskel
ligt fra andre lavs, og her som andre steder udnævnte rådet
en bisidder til at føre kontrol.
Foruden de håndværkere, der havde deres eget lav, har der
været talrige andre fagfolk. Særlig metalarbejderne havde delt
sig i forskellige fag. En sværdsmed nævnes i Vor Frue køb
mandsgildes medlemsliste ca. 1475, i samme skare forekommer
en filehugger, og en pilesmed optræder mellem brødrene i
Laurentiusgildet, og selv om adskillige af håndværkernavnene
muligt ikke er fagbetegnelser, men egennavne, viser deres fore
komst dog, at faget har været kendt i byen. Da Flensborg ikke
blot var Sønderjyllands vigtigste by, men også havde forbindelser
hinsides Kongeåen, har dens håndværkere sikkert ikke blot
arbejdet for det nærmeste opland, men haft deres kunder viden
om, og særligt gælder det de fag, hvis produktion var stærkest
specialiseret. Rækkevidden af Flensborgs håndværk viser sig
måske tydeligst i klokkestøberen Peter Hansens virksomhed. I
sin egen hjemby har han efterladt sig et værk i malmdøbefonten
i Nikolai kirke, men hans arbejder er nået langt om, og den
smukke malmfont, som i 1481 blev skænket til Århus domkirke
af bisp Jens Iversen Lange, er også hans arbejde. 1485 udførte
han en anden font til Vor Frue kirke i Haderslev. Desuden har
han efterladt sig en mængde kirkeklokker. De ældste findes i
Sønderjylland, andre i Fyn og Nørrejylland, og de skal desuden
være udbredt helt til Hannover. Han synes at have virket lige
til 1512, og mindst 40 klokker er bevaret fra hans hånd. Mulig
vis har han rejst landet rundt og udført klokkerne på stedet,
som det dengang var skik. Hans virksomhed kan følges på grund
lag af signaturerne og gennem fællespræget af hans arbejder.
Flensborgs pottemageri fik senere stor betydning, og der fin
des tidlige vidnesbyrd om fagets tilstedeværelse i byen. En Peter
Potter nævnes 1513 som medlem af Hellig Legemsgilde, og alle
rede 1429 omtales en Hermen Cruckeman, hvis tilknytning til
faget synes utvivlsom, selv om han måske snarere er forhandler
end producent. Ved en gennemgang af de middelalderlige hånd
værkernavne må man dog vogte sig for at tage betegnelsen for
bogstaveligt. Ligesom nutidens kurvemagere fremstiller mange
andre ting end kurve, har den Hans Pandemager, der nævnes
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i Hellig Legemsgilde 1498, sikkert fremstillet adskilligt mere end
det, navnet tager sigte på.
Blandt medlemmerne af Gertrudsgildet i 1498 findes en Luder
Klipkenmager, altså træskomager. Han er dog ikke den første
træskomand i landet. Allerede i et håndskrift fra 1481 findes et
billede af en »fynbo træsko«, og en gengivelse af en anden ses
på Haraldsted kirkes tårn, dateret 1478. Træskoene må på denne
tid have været meget almindelige, og Odense Trefoldighedsgildes
skrå fra 1496 nævner dem blandt de varer, der må sælges på
Flakhaven. Det er vist det sandsynligste, at træskoene er kom
met til Danmark fra Tyskland.
Hvis man ville stille det spørgsmål, om Flensborgs håndværk
er af dansk eller tysk oprindelse, kan et fyldestgørende svar
ikke gives, fordi materialet svigter. Men med de forbehold, vor
nødtørftige viden tvinger os til at tage, synes det fra begyndelsen
at have været dansk, og der er talrige lighedspunkter mellem
håndværksforholdene i Flensborg og i vore andre byer. Hele
det danske håndværk kom imidlertid snart under en stærk tysk
påvirkning, der måtte blive særlig kraftig i Flensborg, fordi
byen lå nærmest Tyskland. Lavsskråernes sprogform og de tal
rige tyske håndværkernavne vidner om omfanget af denne ind
flydelse. Også til kongerigets byer kom der en del tyske hånd
værkere, men her gik de hurtigt op i den danske befolkning.
Skråerne i Flensborg er skrevet på plattysk, men dette er i og
for sig ikke noget bevis for, at håndværkernes talesprog har
været tysk. Det kendes også fra enkelte af kongerigets skråer,
uden at det derfor kan hævdes, at plattysk var almindelig tale,
og sprogformen er formentlig valgt, fordi det fremmede sprog
blev anset for det fineste. Spørgsmålet om håndværkerens sprog
må afgøres ad andre veje.
Som et minde om de gamle håndværkerlav er et drikkehorn be
varet (se side 141). Det har tilhørt snedkerlavet og er udført af
hornet af en udenlandsk tamokse med beslag af sølv og messing
og monteret på tre fuglekløer. Beslaget tilhører fire perioder.
Fra slutn. af 15. årh. stammer ringen om mundingen med ind
skriften: mennich hatet wat he svth doch mot he liden wat
dar sehnt, mangen hader, hvad han ser, han må dog tåle, hvad
der sker. Der er intet, der taler imod, at hornet er blevet
anskaffet ved lavets oprettelse. Ca. 1600 er beslaget blevet øget
med fuglekløerne, der danner hornets fod, og navnene på de
9
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17 dalevende mestre blev anført på dets skinner. 1656 fik hor
net sit låg af sølv, smykket med en putto, ligesom nye navne
blev indgraveret. 200 år efter blev det prydet med to skjolde,
ligeledes med en opregning af lavets mestre. Det gamle drikke
horn har en særlig værdi, fordi det er det eneste horn, der ved
siden af Køge skomageres er bevaret fra et dansk lav. Hornet
fra Sjælland er langt tarveligere udstyret, men bærer ligesom det
flensborgske en plattysk indskrift, og forskellen mellem de to
horn giver en målestok for den stilling, som lavene i Flensborg
indtog. De kunne let stå ved siden af de andre i riget.

Byens marker
I middelalderen spillede landbruget en forholdsvis større rolle
i købstæderne end senere. Dette gælder også for Flensborgs
vedkommende, om end ikke i samme udstrækning som i de
mindre byer. Til vare- og persontransport over land var heste
hold nødvendigt, og byernes forsyning med mælk, smør, kød
og flæsk måtte borgerne til en vis grad selv sørge for. Land
bruget prægede i høj grad bybilledet. Beboelseshuse og avls
bygninger lå ret spredt, omgivet af haver og gårdspladser, og
møddingerne havde ofte deres plads ved gaden, hvor svin og
fjerkræ færdedes ugenert.
Flensborg havde ligesom andre byer en bymark, hvor borgerne
om sommeren kunne græsse deres heste og kreaturer og bjærge
hø og korn til vinterfodringen. Den flensborgske bymark synes
i løbet af middelalderen gradvis at have fået det omfang, som
den bevarede indtil den allernyeste tid. De ældste efterretninger
om bymarkens område giver stadsretten af 1284, idet det flens
borgske jurisdiktionsområde her siges foruden selve byen at
omfatte bymarken, hvis nordgrænse dannes af Mårbæk, der
udspringer lidt vest for Bov landevej, slår en bue mod nord
og dernæst følgende Klusris’ sydgrænse fortsætter stik mod øst
mod fjorden, som den løber ud i ved Østersøbadet. Mod syd
angives i stadsretten »Withstagswath« som grænse. Withstagswath var det vadested, hvor Eckernførde landevej krydsede den
senere Vestenvad benævnte å. Mod øst angives grænsen at være
Brunsnæs på Broager, men hermed må blot være ment, at byens
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Kort over Flensborgs bymark og skove.
Tegnet 1768 af Hans Joachim Jürgensen.

jurisdiktion har strakt sig hertil; den egentlige grænse mod øst
dannedes af fjorden. Med hensyn til afgrænsningen af bymarken
mod vest er stadsrettens oplysninger knap så fyldestgørende som
for de øvrige verdenshjørners vedkommende. Det siges, at by
marken går til den grøft, som skiller Flenstoft jord og byjorden.
Grøften kan sikkert identificeres med den såkaldte »Rummel
gang «, en vej mellem Mariebjerg eller Duborgbanken og Ramsherred, og slotsgrunden omkring Duborgbanken skulle derefter
være identisk med den i stadsretten omtalte Flenstoft jord. Syd
for Duborg slotsbanke har bymarken dog formentlig strakt sig
længere mod vest, men noget bestemt om Mariemarkens og Nikolaimarkens vestgrænse på stadsrettens tid kan ikke oplyses.
Den flensborgske bymark har altså i 1284 haft et forholdsvis
ringe omfang, og så var der endda på sanjme tid sket en ikke
ringe udvidelse mod nord ved indlemmelsen af St. Gertruds
sogn eller Ramsherred, som det senere kaldtes. En betydelig
9❖
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udvidelse fandt også sted 1398, da byens magistrat og menige
borgerskab af grev Gerhard IV fik tilskødet skoven »Rude«f
beliggende syd for byen og grænsende til dens jorder. Om end
skoven var tilskødet byen, kan der dog næppe være tvivl om,
at det kun var Nikolai kommune, der kom til at nyde godt af
denne udvidelse. Ved grev Gerhards skøde 1398 undtoges de i
»Rude« beliggende møllestrømme med alle deres tilløb, og da
møllestrøm og mølledam indtil 1874 var »amt s g rund« og lå på
Nikolaimarken, må de være identiske med de i skødet undtagneområder. Af en del stednavne »Rote« = Rude — Røde-løkke,
Rude = Røde-port og »Rutestrat« = Rødegade, der alle er belig
gende inden for den østlige del af Nikolaimarken, kan man end
videre drage den slutning, at »Rude« må have ligget i denne del
af marken.
Men også mod vest er der sket betydelige udvidelser i middel
alderen, som i hovedsagen er kommet Marie sogn til gode.
Sagnet fortæller, at der på Flensborg bymark i gammel tid skal
have ligget fem adelige borge, som senere er blevet indlemmet
i bymarken. Sagnet har noget hold i virkeligheden, idet den ene
af disse herregårde, Eddebo, omtales flere gange i middel
alderen. Ydermere kan der i Marieskovens sydvestlige del, den
såkaldte Junkerplads, endnu påvises rester af voldgrave og
murfundamenter, som formentlig stammer fra det gamle Edde
bo. Gennem bevarede dokumenter oplyses det desuden, at Edde
bo fra 14. årh. i flere slægtled har været i slægten Juels besid
delse, en slægt, der har spillet en betydelig rolle i det middel
alderlige Flensborg. Under Eddebo må langt den overvejende
del af Mariemarken have ligget. Besiddelserne strakte sig helt
ind til Mariebjerget, hvor Juelslægten havde et »aftægtshus« med
tilhørende æble- og kålhave, der omkring 1410 solgtes til dron
ning Margrete, som byggede den stærke Duborg fæstning her.
Ved overgangen til kronen blev slotsbanken henlagt under Vis
herreds jurisdiktion og blev således en enklave inden for Flens
borgs bymark og retsområde. Det øvrige Eddebo, der bl. a. også
omfattede Marieskoven, var ved pantsættelse i 15. årh. kommet
ind under Helligåndshuset, og herfra er Marieskoven senere gået
over i Mariekirkcns besiddelse, medens de øvrige jorder, der
henlå som udyrket overdrev og på denne tid næppe har haft
nogen synderlig værdi, er blevet overtaget af Marie kommune
til græsning for borgernes kreaturer og heste.
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Under senere stridigheder med nabolandsbyerne hævdede disse,
at de tidligere altid havde kunnet græsse deres kreaturer på
Flensborgs bymark, og borgerne klagede på deres side over, at
bønderne drev deres høveder helt ind til byens port. Man kan
måske herudfra drage den slutning, at en del af bymarken,
formentlig endda en ret betydelig del, har henligget som en
slags ingenmandsland, og at borgerne først i slutningen af mid
delalderen fik interesse i at underlægge sig de store områ
der mod vest, næppe af landbrugsmæssige grunde, men snarere
fordi man ved indlemmelsen af disse arealer under byens juris
diktion kunne sikre sig mod bebyggelse og dermed følgende
konkurrence for byens handel og håndværk inden for en betydelig
afstand fra byportene. Et vidnesbyrd herom kan man måske
også se i en strid, der opstod mellem byen og amtmanden an
gående jurisdiktionen på Flensborgs bymark.
Hvorom alting er, omkring 1500 har bymarken haft det om
fang og de grænser, som trods forskellige grænsestridigheder
med nabolandsbyerne skulle forblive bestående gennem århun
dreder. Og byens råd og borgere vågede med nidkærhed over
deres ejendom. Med mellemrum har der været afholdt såkaldte
beridninger, d.v. s. besigtigelser af skellet. En sådan beridning
er i ældre tid foregået under meget højtidelige former, idet ikke
blot borgmester og råd, men også alle husejende borgere deltog
heri. Den ældste kendte fandt sted 1522, samtidig med at be
boerne i Vis herred havde rejst strid om markskellet ved Han
ved skov, en strid, der også senere blussede op. På denne tid var
skelstenene endnu kun få og uden særlige kendetegn.
Så vidt det kan ses, har bymarken aldrig været en enhed,
men har altid været opdelt i fire markkommuner, svarende til
sogneinddelingen. Af de fire bymarker lå størstedelen af St. Hans
marken, der på udskiftningstiden var den mindste med et
areal på 428 tdr., mellem Adelby sognegrænse og Slesvig lande
vej ; Nikolaimarken, der dækkede et areal på 1500 tdr. land,
strakte sig herfra og indtil Friservejen og Hanvedvejen; derefter
fulgte Mariemarken (1200 tdr.), der mod nord afgrænsedes af
Marieskoven og en linie fra indgangen til skoven til sydsiden af
Duborg slotsbanke; Ramsherredsmarken på 554 tdr. strakte sig
herfra til Mårbæk. Marieskoven, der lå inden for bymarkens
område, men ikke var indlemmet i nogen af de fire mark
kommuner, dækkede på udskiftningstiden et areal på ca. 300 tdr.
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land. Inclusive Marieskoven har bymarken da ved udgangen af
middelalderen dækket et areal på ca. 4000 tdr. land.
De fire markkommuner havde nærmest uindskrænket selv
styre inden for deres område og kunne i middelalderen også
selv afhænde dele af marken, hvilken ret borgmester og råd
senere tiltog sig. Kun når sager af almindelig interesse for byen
krævede det, som f. eks. skelstridigheder med nabobyer eller
uoverensstemmelser markkommunerne imellem, overlodes af
gørelsen til borgmester og råd. Som det er fastslået i stadsretten,
havde byen jurisdiktionen over den daværende bymark, og dette
kom også til at gælde de senere indlemmede dele. Amtmand Otte
Rantzau forsøgte ganske vist i slutningen af 15. årh. at drage
denne ret i tvivl, men efter at sagen havde været indanket for
kong Hans og hertug Frederik, blev det ved en i 1489 afsagt
dom fastslået, at rådet havde jurisdiktionen over byens marker
uden for dens mure og porte.
Bymarkens egne anliggender bestyredes af de årligt på grandestævner valgte oldermænd. Som følge af, at bymarkerne i det
væsentlige henlå som overdrev og næsten udelukkende benytte
des til græsning, må markvedtægterne i middelalderen have
været ganske kortfattede og har formentlig ikke været nedskrevne. Indtil slutningen af middelalderen havde alle borgere,
der havde eget hus, »erve«, som det kaldes i jordebogen 1436,
bod eller kvist, haft ret til græsning af kreaturer og heste på
bymarken, men omkring 1500 må der være sket en ændring
heri, således at kun de huse og boder, der på denne tid havde
rettigheder i bymarken, fremtidig beholdt disse rettigheder, me
dens nyoprettede huse ikke fik sådanne tildelt. At fordelingen
af markrettighederne må være sket på dette tidspunkt fremgår
af en i 1508 oprettet skyld- og panteprotokol, hvor foruden
husenes og bodernes antal, deres rettigheder i bymarken er an
givet. I 1508 var der i Marie sogn 115 huse og boder og 96 hele
og 6 halve markrettigheder. Et hus havde Vi rettighed, en bod
eller kvist
I St. Hans sogn var der 77 huse og 60 markret
tigheder. Begge sogne har altså flere huse end markrettigheder,
og disse sidste må følgelig være endelig fordelt før 1508. I Ni
kolai og Ramsherred sogne er der derimod 1508 flere markret
tigheder end huse, i Nikolai nemlig 143 huse overfor 135 hele
og 66 halve rettigheder og i Ramsherred 87 huse overfor 97 hele
og 12 halve rettigheder. Her må den endelige fordeling af mark-
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rettighederne derfor have fundet sted efter 1508, men det må
være sket kort tid derefter. Ved udgangen af middelalderen må
det derfor anses som en kendsgerning, at nytilkomne borgere
herefter ikke kunne få andel i bymarken, medmindre de ved
arv eller køb kunne overtage et hus eller en bod, som havde
en sådan andel. Vi træffer da her i Flensborg et lignende for
hold som i en del andre sønder- og nørrejyske byer, f. eks. Tøn
der, Åbenrå, Vejle og Randers, hvor det også kun var fuld
borgerne eller stavnsbesidderne, der havde andele i bymarken.
I øvrigt kan en flensborgsk markrettighed i middelalderen, da
så godt som hele bymarken lå udyrket hen, ikke siges at have
haft synderlig værdi, idet et »erve« eller hus, der sad inde med
en hel rettighed, kun havde græsningsret til fire køer og to heste
på bymarken, medens en bod eller kvist kunne græsse to køer
og 1 hest. Ønskede en borger at holde flere køer eller heste,
har han sikkert, som det i hvert fald er tilfældet i en senere
tid, måttet betale en mindre afgift herfor. Meget ofte har bor
gerne dog ikke haft det antal kreaturer og heste, som de havde
ret til at holde på bymarken. Det skete også, at nabolandsbyer
nes bønder lod deres kreaturer græsse på bymarken, og af se
nere kilder fremgår det, at dette antal til tider har været større
end borgernes.
Det var som nævnt kun en forsvindende del af bymarken, der
i middelalderen var under plov. Byens hovednæringsveje var
handel og håndværk, landbruget kom først i anden række, og
det er vel tvivlsomt, om byen har været selvforsynende med
mælk og kød. For kornets vedkommende har den i hvert fald
ikke været det. Kun ganske enkelte af byens borgere fandt det
umagen værd at indhegne et stykke jord for at kunne tage en
ringe kornafgrøde. Mod slutningen af middelalderen synes in
teressen for indtagning af jord til korndyrkning dog at være
stigende, og nogle af de indhegninger, som ligger nærmest byen,
er formentlig allerede kommet under plov da. Det var dog ikke
altid blot en enkelt borger, der fik lyst til at indhegne et stykke
jord til dyrkning, ofte sluttede flere borgere sig sammen for i
fællesskab at oppløje et dertil egnet areal, men om alle disse
indhegninger gjaldt det, at når høsten var i hus, blev de benyt
tet som fællesgræsgang sammen med den øvrige bymark. En
del af disse indhegninger eller løkker har sikkert kun været
under plov nogle få år, derefter er hegnene blevet fjernet og
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andre arealer til gengæld indhegnet og dyrket. Enkelte eng
arealer har også været udskilt fra markfællesskabet og er af
markkomnninerne eller byen blevet udlejet eller bortgivet som
pant. Dette gælder f. eks. de såkaldte Kocksenge i St. Hansmar
ken og Munketoft syd for klostret.
En ikke ubetydelig indtægtskilde af bymarken var de talrige
fiskedamme. Der fandtes på marken en del naturlige småsøer,
som var velegnede til formålet, men desuden indrettede en del
af byens velhavende borgere ved opdæmning af vandløbene fiske
damme, der betragtedes som deres private ejendom. Den største
å var Skærsbækken, der på sin vej gennem Nikolaimarken til
mølledammen og fjorden optager Vestenvad og en bæk, der har
sit udspring inde ved Marieskoven. Af andre bække nævnes
Grønhenriksbæk, Rudebæk, G lim bæk og Padholm, og om dem
alle gælder det, at hvor der var mulighed for det, var deres løb
ved middelalderens slutning opdæmmet til fiskedamme.
En meget betydelig indtægtskilde af bymarken var i øvrigt
jagten, som byens almindelige borgere dog ikke kunne nyde
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16. årh.

godt af, idet eneretten til jagt på storvildtet var forbeholdt kon
gen eller amtmanden som hans stedfortræder, og kun borgme
stre og råd måtte jage småvildtet.
Langt den overvejende part af bymarken var skovklædt. Sted
navnene vidner om den udstrakte skovbevoksning. Sydligst i by
marken lå den i 1398 indlemmede Rudeskov; dér, hvor papir
møllen nu er, lå Henninglund, medens Tirslund formentlig dæk
kede det store område mellem denne og Hanvedskoven i vest og
Marieskoven i nord. Mod nord lå Gertrudskoven mellem Marieskov og Klusris. Det var urskov, snart uigennemtrængeligt krat
værk, snart åbne græs- eller lyngbevoksede lysninger. Hist og
her var der sump eller mose, hvorfra borgerne kunne forsyne
sig med tørv. Fra skovene fik man endvidere brænde og byg
ningstømmer, og hugsten må til tider have haft et betydeligt
omfang. I hvert fald var der i slutningen af middelalderen sket
så omfattende rydninger, at den store mængde bygningstøm
mer, der blev brug for til genopbygningen efter branden 1485,
ikke kunne fremskaffes i byens egne skove.
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Bybilledet. Hverdag og fest
Det er ejendommeligt for mange købstæder, at den gamle by
plan, bybilledet, som det fra første færd har formet sig, ikke
har forandret sig i tidernes løb, selv om næppe en eneste af
de oprindelige bygninger er bevaret. Dette gælder i særlig grad
Flensborg med dens af de naturlige forhold bestemte grænser.
Den, der i vore dage vandrer gennem Nørreport, forbi Mariekirke ad den langstrakte hovedgade, der som byens vigtigste
samfærdselsåre skærer gennem den snævre dal, medens øjet af
og til opfanger et glimt af den blå fjord, vil føle noget af det
gamle Flensborgs stemning, navnlig hvis han i fantasien kan
tænke sig højdedraget mod vest kronet af Duborgs svære tårne
og takkede gavle og længere fremme dækket af skove, i stedet
for af de snævre, til vejrs stigende gader. Hinsides højderne må
han endvidere forestille sig bymarkens græsklædte overdrev med
spredte lunde og atter yderst ude omegnens middelalderlige vidt
strakte skovstrækninger, af hvilke Marieskoven, Klusris, Kollund
og Hanved skove er nutidens fattige rester. Det trylleri, som
byens landskabelige skønhed endnu udøver, har den gamle by
med de rislende bække, blinkende småsøer og fuglekvidderet
under det grønne løvtag ejet i forstærket grad — i det mindste
for syn og hørelse; lugtesansen ville »muk a bro«, som stads
retten kalder skarnet på stenbroen, vel påvirke på en mindre
behagelig måde. Nutidens hovedgade — Nørregade, Storegade osv.
— får endnu sit væsentlige særpræg ved de fra middelalderen
nedarvede ejendommelige træk — den svungne linie, parallel
med fjordkysten, de to torve, mod syd den knejsende Nikolaikirke, bag hvilken man må tænke sig klostrets svære muromhegnede bygningskompleks.
Selve de lange husrækker, der i det mindste siden tiden om
kring 1436 strakte sig fra St. Gertrud til St. Hans, har naturligvis
skiftet karakter. Husene lå mere spredt, mellem haver og tofter,
hvor svin og fjerkræ havde deres tumleplads; byen dækkede der
for et i forhold til indbyggerantallet stort areal. Husene var strå
tækte, i den ældste tid opførte af stampet 1er, som det ses af de
nederste lag af den i Angelbogade udgravede middelalderlige byg
ning, eller, hvad der sikkert efterhånden blev almindeligst, som
træhuse, hvortil bygningstømmeret kom fra skovene, der rimelig-
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vis for en meget stor del har bestået af eg. Stenhuse fandtes alle
rede 1321; af sådanne kender jordebogen af 1436 foruden kir
kerne dog endnu kun tolv, heri medregnet otte boder, d.v.s. små
huse, ofte hørende til et større hus. Det var intet under, at en
brand under disse forhold kunne have forfærdelige følger. En
ildsvåde i 1485, begyndt i St. Hans sogn 4. maj, lagde hele den
sydlige del af byen indtil rådhuset med undtagelse af Nikolai
kirke og klostret i aske; ifølge overleveringen blev Tord Jepsens
hus (Holm 19) på hans bøn skånet ved en særlig guddommelig
styrelse. Ved genopbygningen er murstenshusenes tal sikkert ste
get, selv om træhusene endnu var de fleste, og man begyndte af
brændte sten fra teglværkerne at opføre de anselige gavlhuse,
som vi kender fra det 16. årh.s prospekter. — Et nu forsvundet
træk i bybilledet var endvidere bymuren, der med sine porte og
tårne strakte sig omkring byen med undtagelse af en del af øst
siden, hvor vandet afgav tilstrækkelig beskyttelse; også St. Hans
kvarter og Ramsherred var udelukkede og kun omgivne af planke
værker.
Opsøger vi de mennesker, der boede i husene, vil vi finde, at
flensborgerne, måske især de jævne folk, åbenbart har haft et
godt humør, krydret med et hang til satire som ikke sjældent hos
vort lands byfolk og vel ikke mindst hos sønderjyderne. De ikke
få mærkelige navne på ellers agtværdige borgere — Mus, Hum
mer, Nødhoved ( = fæhoved), Prik, Hunsvot, for ikke at tale
om Markgreve o. s. v. — er sikkert udslag heraf. Karakteristisk
er ligeledes, hvad den lybske krønike med udpræget mishag
beretter om den kådhed og drilskhed, som borgere og krigere
lagde for dagen under de fortvivlede kampe 1431, da det var al
ære værd ikke at hænge med hovedet. Brydningen mellem dansk
og tysk har vel også, hvor lidet gavnlig den end i øvrigt var,
bidraget til at skabe grænseboens særegne livlige mentalitet.
Borgernes daglige arbejde foregik ved Skibbroen, hvor hjem
lige og fremmede handelsskuder lossede og ladede, på torvet og i
værkstedet, for kvindernes vedkommende i huset og jævnligt
også ved brønden, hvortil vejen ikke var lang i den vandrige by,
da brøndene efterhånden i ret stort antal var at finde midt på
selve hovedgaden, uden forstyrrelse for den åbenbart fredelige
samfærdsel. Til borgerpligten hørte det at give møde på bytinget,
hvor de menige borgere deltog i beslutninger angående byens
ejendomme og som tingsvidner og nævninge i rettens pleje. Den,
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der havde lidt overlast af en medborger, skulle ifølge stads
rettens bestemmelse her fremvise sit sår eller sine blodige klæder
og anklage gerningsmanden, og den borger, der havde grebet en
tyv på fersk gerning, skulle føre ham til tinget, bagbunden, med
tyvekosterne på ryggen, og hænge ham op på stedet, således
som påbudt i byretten og landskabslovene. På tinget eller råd
stuen sattes retten. I juni 1412 berettede bymenigheden for dron
ning Margrete, hvorledes Kurt, hvem en medborger, Jesper, havde
kaldt med forræders navn, på bytinget var blevet frikendt af de
menige borgere med ordene: »Kurt, vi vide ikke andet om dig,
end at du er en retskaffen mand«, hvorefter borgmester Peter
Attrup kendte for ret: »Kurt, nu da menigheden ikke finder
skyld hos dig, så gør rådet det ikke og jeg heller ikke«. Åbenbart
har munden siddet løst på mange godtfolk, idet retssagerne, som
det fremgår af en rådstueprotokol fra 1505 og følgende år, for
en stor del drejede sig om injurier. Den velvise rådmand Thomas
Lorck var af storkøbmanden Tile Petersen blevet kaldt en skalk
og forræder, Henrik Møllers hustru havde skældt en anden
borgerkone ud for en hore og en hores datter, medens Laurids
Kandestøber havde givet Hans Kandestøber tyvs navn og over
hovedet forset sig over for sine medborgere, så at han dømtes til
bøde og til i år og dag at være uden for fromme folks gilde.
Enden blev, »at han løb herfra« — en »asocial« person, og en
sådan kunne ikke trives i det middelalderlige samfund.
For købmænd, skippere o. 1. borgere af anseelse var tilværelsen
ikke uden afveksling og spænding, undertiden forbunden med
fare, i form af handelsrejser til søs, for det meste til hansestæderne, eller til lands mod nord og syd med de store kvæg
markeder som mål. Borgmestre og rådmænd kunne få lejlighed
til som udsendinge fra deres by at se sig om i de prøgtige nord
tyske byer. De kunne drive jagt og fiskeri inden for bymarkens
område og holde fester på rådhuset. For familiefestligheder i
større stil var det anset for nødvendigt at sætte grænser allerede
ved forordning af 1321, der fastsatte antallet af bryllupsgæster
til højst 30 og af gæster på barselkonens kirkegangsdag til højst
10. Mere ensformig var tilværelsen for håndværkere og små
handlende — bortset fra de urolige tider, da natlige overfald og
blodige kampe hørte til dagens og nattens orden. Man kunne
forlyste sig på badstuen, der foruden sit egentlige formål gjorde
tjeneste som en slags beværtning, hvor man spiste og drak;
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særskilte badetider for mænd og kvinder fastsattes ved en forord
ning af 1295, der kun indrømmede kvinderne to af ugens dage!
En velkommen afveksling betød markederne, de ugentlige om
lørdagen og især vel de halvårlige, med det liv, der udfoldede
sig på torvet, når bønder og fremmede købmænd strømmede
til, og omvandrende gøglere, løvetæmmere eller bjørnetrækkere
forlystede store og små. Men der kom også andre gæster til Flens
borg — kongen, hertugen eller fremmede fyrster med deres hofsinder og følge i panser og plade, undertiden flere end borgerne
skøttede om, selv om det farveprægtige optog ned gennem »Her
skabsgaden« har givet folk noget at se på fra deres husdøre.
Således besøgte kong Hans i 1487 byen med et beredent følge på
400 mand — hvorom vi dog ikke får andet at vide end de medgåede udgifter til vin og øl samt havre til hestene. Gentagne gange
er hertug Frederik kommet gennem byen, og der er faldet drikke
penge af til hans værtinde, til pigerne eller kokken. Der har også
været borgerlige besøgende, hvis tilsynekomst har pirret nysger
righeden — velvise borgmestre og rådmænd fra Lübeck eller de
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to italienere, der i 1424 opholdt sig en måned i byen som kejser
lige udsendinge. En art festligheder, som, samtidig med at fryde
øje og øre, har kunnet virke høj nende og vederkvægende på
sindet, var de kirkelige, og der er god grund til at antage, at flens
borgerne, hvis religiøse optagethed i slutningen af middelalderen
har givet sig et håndgribeligt udtryk gennem de mange sjæle
gaver, har været modtagelige herfor.
Til afbrydelse af dagliglivets slid og til fælles forlystelse for
alle befolkningsklasser og begge køn gav livet i gilderne en for
træffelig anledning. En stor værdi lå i tilslutningens frivillig
hed — »her er ingen tvunget«, som det hedder i Købmandsgildets
skrå om tiltrædelse af vilkårene — ligeledes i muligheden for
valg efter den enkeltes lyst og evne mellem flere gilder. Det her
med følgende samvær udgjorde i middelalderens sidste århun
dreder gildevæsenets egentlige og ikke ringe formål ved siden af
det religiøse. Der var, hvor udfoldelsen var smukkest, ingen
modsætning mellem disse to formål, som den katolske kirke med
sin evne til at underlægge sig både hverdagslivet og de festlige
stunder forstod at forene. Vi kan underskrive, hvad en engelsk
kirkehistoriker har sagt om de med de danske gilder nær be
slægtede engelske: »Hvert gildes første skridt var rettede mod
dets kirke, hvor en højtidelig messe blev fejret; derfra gik hele
broderskabet til festmåltidet i gildesalen. Processionerne ved
denne lejlighed såvel som andre forlystelser . . . hjalp religionen
til at gøre sine børn både gode og lykkelige, netop gennem deres
adspredelser. Nutiden .. ., som mener, at Gud bedst kan æres af
menneskesjælen, jo mere tungsindig, døsig og sur den er, kan
ikke forstå det gode, som fra et moralsk og socialt standpunkt
herigennem skænkedes dette land«.
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Kongen
Efter at Christian II d. 13. april 1523 havde forladt Danmark,
måtte Detlev Brockdorff overgive Flensborg slot til hertug Frede
rik og i sept. 1523 love at hylde ham. Den nye konge bestemte,
at den årlige landdag for Slesvig skulle holdes i Flensborg, og
d. 2. jan. 1526 stadfæstede han Flensborgs privilegier og friheder,
som byen havde fået af de tidligere konger.
Dønninger af begivenhedernes vældige bølgeslag i årene efter
1523 mærkedes også i Flensborg. Under indtryk af reformations
tidens røre opstod der uroligheder i Flensborgs borgerskab, rettet
mod magistraten, og i maj 1533 fandt hertug Christian det nød
vendigt at henvende sig til borgerne i byen med befaling om at
adlyde borgmester og rådmænd, som de havde vist »trods og
modvillie« til fordærv for den almene velfærd. Og yderligere
udsendte hertugen befaling til sine amtmænd, fogeder, borg
mestre og rådmænd i landsdelen om at hjælpe borgmestre og
rådmænd i Flensborg mod de ulydige borgere. Uroen kan være
udtryk for de jævne borgeres opposition mod det aristokratiske
bystyre i forbindelse med sympati for den fangne Christian II
på Sønderborg slot.
I det første tiår efter 1536 var der stadig en vis udenrigspoli
tisk uro og usikkerhed, fordi Christian II.s slægtninge i udlandet
ikke ville opgive den fangne konges sag. Christian III måtte ruste
for at kunne møde eventuelle angreb, og i 1539 gav han Flens
borg befaling til at modtage indkvartering af 70 mand og selv
udruste 200 mand, som skulle sendes til Rendsborg. Få år senere
forbød kongen sine slesvigske byer at sejle på de kejserlige Neder
lande, da fredstilstanden med kejseren var ophørt fra allehelgens
dag 1542 at regne. 1543 fik Flensborg påbud om at holde om
hyggelig vagt ved byportene og anholde fordægtige personer, og
året efter truede kongen bystyret med allerhøjeste unåde og straf,
hvis det ikke omgående sendte det veludrustede borgeropbud, som
han havde krævet af det, i stedet for de usle og ubrugelige knægte,
som man havde tilladt sig at sende til Rendsborg. I begyndelsen
af 1548 stillede Flensborg 70 veludrustede fodfolkssoldater til
værn for Bremen stift. Og et års tid senere fik byen sammen
med prælater, ridderskab og de andre byer i hertugdømmerne
10 Flensborg bys historie
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Slesvig og Holsten ordre til at holde sig i krigsberedskab, da de
omliggende lande rustede.
I 1544 blev hertugdømmerne delt på ny, men Flensborg by og
amt tilfaldt ligesom i 1490 kongen. Ridderskabet og byerne stod
dog under fællesregeringen, og Flensborg var repræsenteret ved
sine borgmestre og et par rådmænd på hertugdømmernes fælles
landdag, og byen hyldede begge landsherrerne i fælleskab.
Det kan ikke afgøres, om begge landsherrer blev nævnt i den
ed, de nye borgere skulle aflægge. Kæmnerretsprotokollen for
1582 oplyser, at alle borgere fremtidig skulle aflægge »fællesed«
til kongen og hertug Adolf, og et kgl. reskript fra 1690 befalede,
at borgereden skulle aflægges efter den gamle formel både til
kongen og Gottorp-hertugen. Derimod nævnejr byvedtægterne
fra 1600 kun borgered til konge, råd og »gemeine«. Borgmestrenes
tiltrædelsesed blev undertiden aflagt til begge landsherrer, under
tiden kun til kongen. Ved edsaflæggelsen 1701 bemærkedes det
udtrykkeligt, at denne gang var ordene om, at borgmesteren
også svor til hertugen, blevet udeladt med magistratens billigelse.
I 17. årh. afspejlede de varierende edsformler måske foran
dringerne i forholdet mellem konge og hertug. I praksis var det
dog kun kongen, der betød noget i Flensborg. Det var ham,
der stadfæstede byens privilegier og by vedtægter og på mere eller
mindre afgørende måde greb ind i byens liv.
Den næste arvedeling fandt sted i Flensborg d. 26. jan. 1564, da
Frederik II delte sin andel af fyrstendømmerne med sin broder
Hans den Yngre. Han fik som sin arvelod af den kongelige del
af Slesvig Sønderborg og Nordborg amter. At denne foretagsomme
godsejerfyrste blev nabo til Flensborg, gav anledning til en del
rivninger på erhvervslivets område. I oktober samme år mødtes
de regerende fyrster i Flensborg og sluttede en overenskomst
om fællesregeringen og om ordningen af retsvæsenet. Der skulle
holdes landret to gange årligt skiftevis i Kiel og Flensborg, og
fyrsterne skulle skiftes til at føre forsædet. Hvis der i de to byer
indtraf en pestsygdom, kunne mødet henlægges til Rendsborg,
Slesvig eller en anden by.
Som en festlig afslutning på landdagen hyldedes nu den nye
konge under stor pragtudfoldelse af de mange repræsentanter
for stænderne. Da disse anså det for »besværligt og skadeligt« at
få en fjerde landsherre til de tre, man havde i forvejen, skete
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der det opsigtsvækkende, at stænderne nægtede at aflægge ed
til Hans den Yngre, der således blev udelukket af fællesregeringen.
Forholdet mellem de regerende fyrster var ofte spændt. På
Odensemødet 1579 om hertugdømmernes lensforhold klagede
Frederik II over, at hertug Adolf af Gottorp under syvårskrigen
på flere måder havde optrådt uvenligt over for kongen og bl. a.
havde udstedt en række befalinger og forbud i kongens by Flens
borg, til trods for at kongen ikke tillod sig noget sådant over for
hertugens stæder.
Da Hans den Yngre døde, førtes forhandlingerne om delingen
af arven efter ham bl. a. i Flensborg 1581, og da Christian IV
overtog regeringen i hertugdømmerne, efter at forinynderstyret
her var ophørt, holdt han landdag i Flensborg i sept. 1593. Året
efter krævede enkedronning Sophie på landdagen i Flensborg
sept. 1594 en arvedeling mellem Christian IV og hans brødre.
Som støtte for sin politik fremlagde hun en kejserlig befaling,
foranlediget af hende selv, til at iværksætte delingen. Men land
dagen afviste hendes krav med henvisning til, at Slesvig var et
dansk len, der således lå uden for kejserens myndighedsområde.
I det 14.årh. gav de holstenske grever Flensborg ret til at præge
mønt. Ved midten af 16. årh. oprettede kongen et møntværksted
i byen. Dets virksomhed strakte sig over tre tiår, fra 1544 til 1571.
Christian III havde d. l.okt. 1544 antaget Jørgen Degener som
møntmester og forstrakte ham med 2.000 gylden, dog på betingelse
af, at han kunne stille kaution for beløbet. Da denne side af sagen
var i orden, kunne Degener gå i gang med sit arbejde og købe sølv
til udmøntning, men allerede i foråret 1546 afgik han ved døden.
Man tillægger Degener de få liljemærkede mønter, der eksisterer
fra årene 1545 og 1546. Degener udmøntede hele, halve og kvarte
dalere og søslinge.
Degeners efterfølger, Reinhold Junge, nævnes som møntmester
i juni 1546, men døde samme år. Junges møntmærke, en glød
hage, kendes på guldgylden fra året 1546. Derefter var Georg
Koch møntmester i de næste ni år. Amtmand Jaspar Rantzau
fik ordre til at overlevere ham mønten, smelteovnen, og hvad
der ellers var nødvendigt til brug for hans virksomhed. Georg
Kochs bestalling gjaldt for 4 år. Han fik opgivet de forskellige
mønttyper, der skulle fremstilles med samme vægt og præg
som de tilsvarende mønter fra byerne Lübeck, Hamborg og
10=:=

148

KONGEN

Lüneburg; for guldgyldens vedkommende skulle de holde den
rhinske vægt. Disse sidste bestemmelser udformedes mere detail
leret i Christian III.s møntordning. Af middelalderens mønt
politik havde man fået håndgribelig erfaring for, hvor devalue
ringens nemme og farlige vej førte hen. Derfor prøvede man at
lægge pengeværdierne fast til den tids »hårde valutaer«, for
Danmarks vedkommende de nordtyske handelsbyers, hvis livs
interesse det var at holde møntens »halt, schrot und korn«.
Foruden at give disse indgående regler for møntens indhold
indsatte kongen en kontrollør, som skulle opbevare prøver på
de udsendte mønter, undersøge dem regelmæssigt og føre nøj
agtigt register. Møntmesteren, der også skulle føre register, måtte
ikke indsmelte mønter fra kongens andre værksteder.
Kongen skulle have 4 skilling i slagskat af hver udmøntet
mark fint sølv, og skulle hansebyerne sætte deres slagskat i
vejret, var mester i Flensborg pligtig til det samme. Leverede
kongen selv sølv, skulle han kun betale arbejdslønnen. Mønt
mesteren lønnede selv guardein, stempelskærer og svende, der
dog skulle være i kongens ed. Han måtte bruge smelteovnen
frit og slap for al borgerlig tynge, men skulle til gengæld ved
ligeholde møntens bygninger og smelteovn.
Med hensyn til den kgl. mønts beliggenhed ved vi, at kongen
i begyndelsen af 1546 befalede Flensborgs bystyre at standse
nedbrydningen af et hus ved Gråbrødreklostret, indtil kongen kom
til byen, idet det var hans agt at lade den omtalte bygning ind
rette til mønt værks ted. To år senere bad kongen rådet om, at
det ville istandsætte slusen ved smelteovnen på byens bekostning,
da slusen var meget forfalden. Derefter ville han drage omsorg
for, at møntmesteren i henhold til sin kontrakt sørgede for ved
ligeholdelsen i fremtiden. Møntværkstedet lå altså der,hvor mølle
strømmen løb forbi klostrets grund.
I fasten 1556 afregnede Koch med kongen, og da han nogen tid
senere betalte sin restgæld, pålagde Christian III ham at bringe
stempler og andet værktøj til København. Amtmanden i Flens
borg fik besked på at lade Koch få møntredskaberne og derefter
tilstille kongen en fortegnelse over, hvad der forefandtes af så
dant værktøj, og hvad Koch havde fået udleveret. Koch møntede
hele og halve dalere, men især kendes hans mærke, en lilje, fra
sekspenninge fra begyndelsen af 1550’erne.
Der forløb nu ti år, i hvilke der ikke synes at være udgået
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Øverst: Daler 1545 (Jørgen Degener). 2. række: Rhinsk gyl
den 1546 og Søsling 1546. 3. række: Blaffert, Penning 1546
(Reynold Junge) og Skilling 1566. Nederst: Blaffert 1566
(Hans Koppelin) og Penning 1571 (Balthasar Wegener).

mønter fra værkstedet i Flensborg. I begyndelsen af 1566 var
Hans Koppelin i virksomhed som møntmester i byen. Men kun
et år efter var der stor opstandelse i Flensborg. Da kongen havde
hørt, at Koppelins mønter, skillinger og søslingstykker var
underlødige, befalede han amtmand Bertram von Ahlefeldt at
lukke mønten, forsegle møntværktøjet og møntmesterens ejen
dele og sende mesteren til kongen, for at han kunne drage ham
til ansvar. To mestre fra guldsmedelavet prøvede Koppelins søslinge, og da det viste sig, at de holdt mål med hansebyernes, blev

150

KONGEN

resultatet af undersøgelsen, at personlige fjenders misundelse var
skyld i den ugrundede anklage. Koppelin var i virksomhed til
1570, og hans møntmærke, de krydsede glødhager, findes på
mange skilling- og sekspenningstykker.
Hans efterfølger, Balthasar Wegener, fik kun en kort virketid.
Generalguardeinen for den nedersaksiske kreds prøvede hans
mønter og kunne da fastslå, at de flensborgske skillingsstykker
ikke var 12, men kun 9 penning værd. Derfor anmodede stæn
derne i april 1571 kongen om at gribe ind over for møntforrin
gelsen. Det skete, og med møntværkstedets lukning samme år
sluttede Flensborgs sidste periode som møntsted.
Fra gammel tid var byfogeden kongens repræsentant i byen.
Men da kongen i begyndelsen af 15. årh. gav rådet ret til selv
at vælge fogeden blandt byens borgere, var det kun gennem amt
manden på Duborg slot, kongemagten udøvede sin indflydelse
på byens sager. I reformationstiden fik amtmanden del i admini
strationen af midlerne til vedligeholdelse af de to hovedkirker
og til lønning af de ved kirkerne ansatte; borgmester, råd og
foged udgjorde den øvrige bestyrelse. Den årlige byskat, der i
16. årh. var på 600 mark om året, blev af byskriveren indbetalt
til amtmanden. Borgere, der ikke betalte den dem pålignede skat,
havde forbrudt deres liv og gods, hvis de trådte over deres dør
tærskel, før de havde ydet kgl. majestæt og menig stad, hvad
de skulle.
Desuden havde kongen andel i retsbøderne, som især idømtes
af kæmnerretten. Dertil kom de ekstraordinære udskrivninger,
som tyngede stærkt i krigstilfælde. Ofte skulle der stilles mand
skab, som byen selv skulle underholde, som det f. eks. var til
fældet i grevens fejde. Kongen krævede også kontante penge.
Under den eneste større krig i det 16. årh. pålignede Frederik II
Flensborg 20.000 rdl., mod at byen fik visse ejendomme og privilegieudvidelser. Efter krigens afslutning krævede kongen for
skrivningerne på det nævnte beløb tilbage og nægtede at godkende
byens opfattelse af, at den ydede pengesum var et lån. Kongen
hævdede, at de 20.000 rdl. gik lige op med de begunstigelser,
byen havde opnået under krigen. Da rådet ikke var sindet at
tilbagelevere kongen gældsbrevene, måtte han true byen med
sin allerhøjeste unåde, og først da rådet i nov. 1573 bøjede sig,
tog Frederik II byen til nåde igen. Også borgerskabsafgiften og

KONGEN

151

arvekøbet var kongen interesseret i, thi halvdelen betaltes til
ham og halvdelen til byen.
De adelige mænd og kvinder, som boede i Flensborg, var ofte
uvillige til at betale deres andel af skatter og kontributioner.
Hvis de ikke helt kunne unddrage sig eller slippe med delvis
betaling, kunne det ske, at de stillede deres betingelser, som det
var tilfældet med den ædle og ærbare fru Anna von Buchwald,
der meddelte rådet, at hun ikke var utilbøjelig til at opfylde sine
forpligtelser ligsom sine naboer; men hvis hun ikke fik sin ret
over for en flensborger, som havde krænket hende, var hun ikke
sindet at betale byskatten.
I 1566 og 1567 nægtede flere adelige og nogle kgl. embedsmænd
at betale deres del af udskrivningen på 20.000 rdl. Kongen tog
sagen i sin hånd og påbød dem at overholde deres forpligtelser
med hensyn til denne skat. Han udtalte overfor Katharina von
Ahlefeldt til Søgård, at hendes vægring ved at betale var mod
ret og billighed, så meget mere som dronning Dorothea, hans
venlige fru moder, som havde hus i Angelbogade, godvilligt
betalte sin part.
Når de adelige derimod var påpasselige med at betale arvekøb,
var årsagen den, at magistraten nøje holdt sig til stadsrettens
bestemmelse om, at hvis denne ydelse ikke var betalt, tilfaldt
arven alene kongen og byen med hver en halvdel.
Byen havde dog stadig vanskeligheder med disse adelige hus
ejere, der netop i slutningen af 16. årh. var særlig talrige i
Flensborg. I 1586 så magistraten sig nødsaget til at udvirke en
kgl. befaling, som påbød alle adelige, der ejede huse i Flensborg,
at betale de kontributioner, der påhvilede dem, på samme måde
som de andre undersåtter og borgere. Efter Frederik II.s død fik
bystyret Christian IV og hertug Philip til at forny denne befaling
i et skarpt reskript. Ikke desto mindre indledte fem adelige en
formelig proces for at slippe fri for borgerlig tynge, men kongen
indskærpede dem, at de ifaldt bøde på 30 rdl., hvis de ikke ufor
tøvet betalte såvel deres del af byskat, borgerlige pligter og fælles
ydelser som også af plovskat.
Når en af kongens eller hertugens døtre skulle giftes, måtte
Flensborg som de andre byer betale prinsessestyr eller frøken
skat som f. eks. i 1549, 1568 og i 1620, da kongen og hertugen
» nådigst og nådigt notificerer« stænderne, at i det løbende år ville
to holstenske frøkener af den gottorpske linje blive formælet,
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hvorfor man ved det kommende omslag forventede den sædvane
mæssige frøkenskat på % rdl. af hver plov.
Til gengæld værnede kongemagten over Flensborgs rettigheder
på næringslivets område. Som kgl. by var dens borgere i mod
sætning til de gottorpske fritaget for sundtold, og Flensborg var
ligestillet med rigets undersåtter ved alle danske toldsteder. Fra
kong Hans’ tid havde Flensborg eneret på handel med indbyg
gerne i amtet, en bestemmelse, der blev indskærpet gang på gang
i det 16. årh. 1 1530 gentog Frederik I en bestemmelse fra 1491 om,
at beboerne på Sundeved og Als skulle bringe deres varer til
torvs i Flensborg, som det havde været sædvane fra gammel tid.
Han udvidede den til også at gælde ærøboerne og fastslog sam
tidig flensborgernes ret til at handle med befolkninger! i de
nævnte områder.
I stridighederne med Husum og Sønderborg ydede kongerne
Flensborg kraftig støtte, især over for den foretagsomme Hans
den Yngre, der bl. a. anlagde en havn ved Nykirke i Nordangel
og gav Sønderborg eneret på handelen i sine landområder. Det
lykkedes Flensborg ved kongens bistand at få havneanlægget i
Nykirke forbudt.
Kongerne vågede i det hele taget over borgernes velfærd på
mange områder. Christian III skrev således gentagne gange til
rådet om de klager, han havde modtaget over sendrægtighed og
partisk rettergang, og Frederik II blev i høj grad draget ind i de
mange stridigheder, som borgmester Peter Pommerenings virke
affødte. Kongen havde stadig føling med bystyret, idet han skulle
godkende valget af borgmestre, byfogder og hospitalsforstandere.
Som kongens repræsentant overværede amtmanden disse embedsmænds edsaflæggelse og indsættelse. Desuden godkendte eller
ændrede kongen byens privilegier og fik derved en ikke ringe
indflydelse.
Borgerne valgte selv deres repræsentanter, men kongen greb
ved flere lejligheder ind i det kommunale selvstyre. Det mest
skæbnesvangre indgreb i det 16. årh. skete ved borgmester Marcus
Mandixens død 1567, da kongen med henvisning til klagerne
over det retslige forfald i byen og uorden i administrationen
skrev til amtmanden, at han skulle »forestille« Peter Pommerening for råd og borgerskab som borgmester. Denne aktion kom
helt bag på rådet, der bad kongen tage sin udnævnelse tilbage
eller dog erklære, at dette angreb på rådets selvstyre ikke skulle
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Borgmester Martin Schuttes gravsten fra 7555 i Marie kirke.
Rammen er endnu gotisk, men billedet i midten og søjlerne på begge
sider er typiske for renaissancen.
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skabe præcedens. Frederik II svarede en måneds tid efter med
en fuldstændig afvisning af rådets henvendelse. Pommerening
skulle være borgmester, men det havde ikke været kongens hen
sigt at indskrænke Flensborgs privilegier.
Ti år efter bevirkede borgmester Pommerenings færd et nyt
indgreb fra kronens side, idet kongen lod ham falde under hen
syn til de mange klager over ham. Amtmanden fik befaling til
at afskedige ham og foreslå kongen en efterfølger, der hverken
måtte høre til Pommerenings eller hans bitre modstander Frants
Holstes parti. Amtmand Peter Rantzau, der ikke havde forholdt
sig upartisk til Pommerening-stridighederne, tilbød nu under
hånden at afværge et nyt indgreb i rådets valgret. Han lovede,
at han hos kongen ville gå ind for den, som magistraten og de
24 valgte.
En anden indblanding fra kronens side skete sidst i det 16. årh.,
da den unge Christian IV indvilligede i borgmester Richard Claus
sens ansøgning om afsked. Bykollegierne valgte ham 1595, men
han bad kongen om at blive fri for embedet på grund af sin høje
alder. Samtidig med at kongen imødekom hans ønske, befalede
han amtmanden at deltage i valget af en efterfølger. Rådet sendte
omgående en deputation til kongen og fik udvirket, at amtmanden
ikke deltog i valghandlingen. Derimod lykkedes det ikke at få
omstødt afgørelsen vedrørende Claussens afsked trods rådets ind
trængende bøn.
Efter at bystyret havde fået ret til at vælge bijfogden blandt
byens borgere, var denne naturligvis mere rådets mand end kon
gens. Christian III tog sig dog varmt af fogdens stilling for ad
den vej at afhjælpe det forfald i Flensborgs retsvæsen, som de
mange klager var et vidnesbyrd om. Da han var klar over, at løn
spørgsmålet var af særlig stor betydning, ville han yde byfogden
et væsentligt tillæg af den kgl. andel af de fælles bøder og forven
tede, at rådet også ville give ham lønforhøjelse. Men ikke før
1583 vedtog rådet en forbedring af byfogdens løn.
Af byfogdens tiltrædelsesed, som blev aflagt til kongen, frem
gik det, at fogdens vigtigste opgave var at sidde i kæmnerretten
sammen med de to rådsherrer, der fungerede som dommere. Han
førte kæmnerrettens protokol, indkrævede bøderne til kongen og
modtog kongens part af de nye borgeres afgift. I 1619 ville kon
gen gennemføre en indgribende ændring i kæmnerretten. Han
befalede amtmanden, at denne i kongens navn skulle vælge og
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indsætte en pålidelig og forstandig hædersmand som byfoged, og
dernæst skulle appellen fra kæmnerretten til rådstueretten op
hæves. Endelig krævede Christian IV, at byrådet i original skulle
fremlægge de privilegier, som det påberåbte sig med hensyn til
valget af byfoged. Magistraten reagerede omgående. Den fore
lagde kongen bestemmelsen fra 1413 og politivedtægten af 1600,
redegjorde for kæmnerretten og den overleverede appelordning
og bad kongen om at lade de gamle regler stå ved magt. Som
svar på denne henvendelse tog Christian IV de 14 dage gamle
bestemmelser tilbage og befalede nu amtmanden, at han skulle
tage både den nyvalgte byfoged og de to kæmnere i ed. Desuden
skulle han eller hans amtsskriver altid være til stede ved kæmn errettens møder og fastsætte bøderne sammen med foged og
kæmner.
Magistraten fortsatte dog ufortrødent sit forsvar for det bestå
ende ved bl. a. at henvise til, at kæmnerne blev valgt ud af rådets
midte, og at de allerede i deres egenskab af rådmænd havde
aflagt en kraftig ed til kongen. En ændring i appelgangen ville
efter rådets mening blive til skade for rådstueretten og nedsætte
Flensborg i de andre byers omdømme. Først i slutningen af det
følgende år, da Christian IV opholdt sig i Flensborg, svarede
kongen på byens sidste henvendelse. Han frafaldt kravet om, at
kæmnerne skulle tages i ed og lod den gamle appelordning stå
ved magt. Med hensyn til kravet om, at amtmanden skulle tage
sæde i kæmnerretten, traf kongen den valne bestemmelse, at amt
manden skulle deltage, når han selv fandt det rådeligt og nød
vendigt. Da amtmanden aldrig mødte i rådstueretten og altid lod
sig repræsentere ved sin skriver i kæmnerretten, havde byen altså
i denne sag forstået at værne om sit selvstyre.

Borgmestre og råd. De 24 mænd
Flensborg havde ligesom de øvrige sønderjyske byer et udstrakt
selvstyre, som dog helt var i hænderne på en snæver kreds af
borgere, og de holdt energisk fast ved deres rettigheder over for
angreb fra kongemagten og fra de menige borgere. Kongemagtens
indgreb havde en mere tilfældig karakter og blev derfor uden
større betydning. Derimod søgte de jævne borgere gang på gang
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i det 16. og 17. årh. at få indflydelse, både gennem »borgerurolig
heder« og gennem »de 24 borgere«, der var en mere demokratisk
repræsentation for borgerskabet end det aristokratiske råd.
Borgmestre og råd udgjorde tilsammen magistraten. De to
borgmestre var valgt for hver sin byhalvdel, Nikolai og Marie
sogne ved skriftlig afstemning. Valgretten tilkom rådet og de
24 mænd. Som regel indhentede man på forhånd valgkandidatens
samtykke for ikke at risikere et afslag bagefter. Før valget blev
der bedt i kirkerne for et godt valg, og borgmesterindsættelsen
fejredes ved en officiel festgudstjeneste. Hvert kollegium stemte
for sig. Rådet samledes i rådstuen, mens de 24 holdt møde i
kæmner stuen på rådhuset. Hvert rådsmedlem havde een stemme
og de 24 tilsammen een. Hvis rådet var fuldtalligt, var der altså
ved borgmestervalg 11 stemmer plus en fra de 24.
Når valgresultatet forelå, blev det meddelt amtmanden på Du
borg, og rådet bad ham sørge for den kgl. konfirmation. Derefter
indsattes borgmesteren højtideligt i sit embede. Amtmanden gav
møde på rådhuset, hvor byen var vært ved et traktement for
bykollegierne. Imens forsamledes byens borgere uden for råd
huset på pladsen, hvor der holdtes byting, og her forestillede nu
amtmanden den nye borgmester for borgerskabet, indsatte ham
ved at meddele den kgl. bekræftelse og overværede hans edsaflæg
gelse. Byskriveren forelæste edsformularen, og borgmesteren svor
med hånden på by fogden s fremstrakte kårde.
Det var meget vanskeligt at få rådets tilladelse til at nedlægge
sit borgmesterembede, der altså i almindelighed var et livsvarigt
hverv. I det 16. årh. skete det vist kun een gang, da Thomas Fincke, borgmester fra 1564, fik lov til at træde tilbage 1586. I
vakancetilfælde fungerede den ældste rådsherre fra den borg
mesterløse byhalvdel.
Borgmestrene førte forsædet i rådet og ledede møderne og rets
forhandlingerne i de sager, der vedrørte den byhalvdel, for hvil
ken de var valgt. De havde ansvaret for rådets administrative
afgørelser, især vedrørende den økonomiske forvaltning, skatte
ligningen og regnskabsaflæggelsen.
Når rådet fungerede som domstol, ledede borgmesteren for
hørene og afsagde kendelserne i rådstueretten. Christian IV.s
byvedtægt bestemte, at der normalt skulle holdes domsforhand
ling hver anden mandag. Fra midten af 16. årh. flyttedes doms
mødet til rådstuen fra pladsen uden for rådhuset. Rådstueretten
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Det gamle rådhus,
ombygget 1594 i renaissancestil, nedrevet 1883.

var byens højeste instans, hvortil der var appel fra bytinget,
kæmnerretten. Som indehaver af den øverste domsmyndighed
kunne borgmesteren fra gammel tid løslade borgere, der var
fængslet i civile sager, mod kaution, så længe sagen stod på.
I øvrigt var der ikke tale om nogen fast ordning eller gennemført
fordeling af embedsopgaverne mellem de to borgmestre.
Når der i rådsprotokollerne taltes om en »ældste borgmester«,
betød det dels noget formelt, han havde forrang for sin kollega,
dels noget økonomisk. Borgmestrene fik ikke nogen løn, men
havde enkelte privilegier og visse materielle fordele. Af byens
kasse fik de årligt 10 mark lybsk hver. Som de øvrige magi
stratsmedlemmer var de fritaget for personlig krigstjeneste og
for indkvartering, men først i det følgende århundrede opnåede
de at blive fri for halvdelen af de skatter, som byen udskrev,
og fik andel i en række sportler og bøder.
I 1575 krævede borgmester Peter Pommerening ret til indtæg
ten fra stadsgraven, men rådet afviste dette krav. Nogle år senere
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fik borgmestrene tillagt indtægten af stadsgraven, og desuden
skulle den ældste af borgmestrene i al fremtid nyde indtægten
af Munketoft. Undertiden gav bykollegierne personlige begunsti
gelser til enkelte borgmestre eller rådsherrer i form af udnyttel
sesretten til grundstykker på bymarken. Det skete især i 16. årh.,
og blandt dem, der nød godt heraf, var rådmand Claus Freese og
borgmestrene Andreas Skriver og Marcus Schröder, som alle på
forskellige måder havde gjort sig fortjent af deres by.
Rådet supplerede i hele denne periode sig selv, og i det 16. årh.
foregik valget for lukkede døre. De 24 mænd gjorde flere forsøg
på at få medbestemmelsesret ved rådmandsvalget, og i begyndel
sen af det følgende årh. tilføjede byskriveren ved omtalen af et
rådsherrevalg følgende notits i rådsprotokollen: »hvilket valg de
24 mænd også lod sig behage«. Ti år senere havde borgerrepræ
sentationen opnået, at dens ældste medlemmer var til stede ved
rådmandsvalget. Således var stillingen, da kejserkrigen brød ud.
Efter dennes afslutning arbejdede de 24 videre på at øge deres
indflydelse, men opnåede ikke at få lovfæstet deres medbestem
melsesret. Derimod blev det skik og brug, at de vakante råds
herrepladser blev besat med medlemmer af borgerrepræsentatio 
nen, men valget af dem tilkom kun rådet. Når det var sket, skulle
rådsherren indsættes. Det skete ved, at borgmesteren opfordrede
den valgte til at tage plads ved rådsherrebordet. Selv om det var
regelen, var det dog ikke nødvendigt, at han var til stede. Den ny
valgte rådmand skulle også aflægge ed, og dette foregik som
oftest på det årlige allemandsting. Valget af rådmænd behøvede
ikke kgl. konfirmation, men skulle meddeles kongen.
Oprindelig var der 12 magistratsmedlemmer, altså rådmænd,
men tallet svingede, ofte lå det på 8, og senere gik det helt ned
på 6. Den eneste betingelse for at blive valgt var, at vedkom
mende skulle være bosiddende, have hus i byen. Da Diedrich
Nacke i 1600 ønskede, at hans slægtning Johann Klöcker skulle
kunne vælges til borgmester, skænkede han ham et hus. Og da
rådet ved midten af det 17. årh. ønskede at vælge Hinrich Walter
til rådsherre, ytrede de 24 deres betænkelighed i den anledning
og begrundede den med, at der var »gode folk nok«, nemlig
blandt de 24, som kunne vælges, og at Walter ikke var borger og
ikke havde hus i Flensborg.
Posten som rådmand var ligesom borgmesterembedet et æres
hverv og derfor ulønnet, men den gav ret til visse begunstigelser.
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Rådet havde indtægten af Rådmandsløkken, fiskeret i damme og
vandløb i bymarken og ret til at jage der, dog ikke efter stor
vildt. Desuden havde rådet eneret på udskænkning af vin og
brændevin, en ret, der dog blev noget gennemhullet ved bortfor
pagtninger og udskænkningsbevillinger, givet af kongen. Ind
tægten fra rådhuskælderen tilkom rådet, der desuden fire gange
årlig fik en lille »foræring« af vin og øl derfra. Rådet var ikke
tilfreds med sine indtægter og søgte altid efter muligheder for at
forbedre dem, bl. a. fandt det 1605 på at leje rådhusets sølvkan
der ud til borgernes festligheder. Men alt i alt var udbyttet be
skedent, og det var først, da man ved midten af det 17. årh. kla
gede sin nød til kongen, at der skete væsentlige forbedringer.
De to vigtigste rådmænd var dem, der to år ad gangen beklædte
posten som kæmnere. Hvert andet år udpegede borgmestrene i
rådsmødet på Petri dag en kæmner i hver byhalvdel. De afgående
kæmnere gav borgmesteren nøglerne til kæmnerkisten tilbage,
og han overdrog derefter nøglerne til de nye kæmnere. Deres
virkeområde var særdeles vidtspændende. De dømte i byens un
derret, kæmnerretten, sammen med byfogeden, og væsentlige
områder af forvaltningen hvilede på deres skuldre. For de penge,
der gik ind og ud af kæmnerkassen, aflagde de et særligt regn
skab, og det var dem, der havde byens segl i forvaring, ligesom
byens arkiv med privilegiebrevene sorterede under dem. Som
godtgørelse fik de brugsretten til en af byens marker, 20 mark
hver om året af byens bøder og desuden sportler og afgifter,
bl. a. af de breve, de udstedte og forseglede.
Kæmnerhvervet blev udskilt engang i middelalderen, men først
i begyndelsen af det 16. årh. nævnes en særlig byskriver. Ligesom
alle andre kommunale funktionærer som f. eks. bysvende og bød
del var han udnævnt af rådet. I sin embedsed til borgmester og
råd lovede han ikke at misbruge rådets segl, at gøre ærligt regn
skab for betroede midler og ikke at vise partiskhed i og uden for
retten, hverken for gunst eller gave. De første by skrivere var
naturligt nok gejstlige, den tids skrivekyndige folk, senere tog
man kun folk med juridisk uddannelse, og byskriveren var som
regel den eneste retskyndige fagmand i bystyret. Hans arbejds
område var overordentlig omfattende. Først og fremmest var
han chef for byens skriverstue, og som rådets sekretær førte han
rådsprotokollen. Derved fik han stor administrativ indflydelse.
I tiden efter reformationen var byskriveren endvidere leder af
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stadens kasse, i hvilken egenskab han skulle aflægge det årlige
regnskab for bykollegierne. Meget afhang altså af by skri verens
dygtighed. Embedet stillede også store krav til indehaverens upar
tiskhed. Under processen mod den tidligere borgmester Pommerening i 1578 beskyldte denne den ansete byskriver Hermann Rit
zenberg for at være forudindtaget imod ham, men rådet gav i den
anledning Ritzenberg det vidnesbyrd, at han altid havde været
uhildet i sin embedsførelse. Selv den dygtigste byskriver kunne
dog ikke overkomme det voksende arbejde. Derfor fik han fra
omkr. 1600 hjælpeskrivere, adjunkter, og i det 17. årh. oprettedes
et særligt embede som bykasserer.
Da Ritzenberg i 1575 tiltrådte som byskriver, var der stor
uorden i embedets papirer og protokoller, og det var vel derfor,
at rådet 1577 underkendte en række gældsbreve og nogle år
senere bestemte, at Flensborgs indbyggere kun måtte lade den
edsvorne byskriver udfærdige skøder, kontrakter og vidnesbyrd.
Lod man sådanne dokumenter skrive af vinkelskrivere, risikerede
man, at retten ville erklære dem for ugyldige. Denne aktion, der
resulterede i et kgl. by skri verprivilegium i 1597, havde til for
mål at sikre by skriveren monopol på udstedelse af retsgyldige
dokumenter. Det lykkedes da også at skabe en fastere ordning
og at komme vinkelskriverne til livs, idet dog både det kgl. man
dat fra 1597 og byvedtægten af år 1600 tillod andre dokument
skrivere at virke, når de blev godkendt af byskriveren.
Denne monopolstilling var vel en af grundene til, at byskrive
ren var den højest lønnede byfunktionær i Flensborg. Hans faste
løn beløb sig før kejserkrigens udbrud til 150 mark om året,
hvortil kom 50 mark i huslejegodtgørelse og 5 mark til papir.
Desuden havde han de betydelige biindtægter, der stammede fra
gebyrer for udstedte dokumenter. De var udførligt opregnet i
Christian IV.s byvedtægt.
Som et mere demokratisk indslag i bystyret virkede de 24
mænd. Oprindelsen til denne forsamling kan dateres til begyn
delsen af det 15. årh. Til at begynde med fungerede de 24 som en
art nævninge i sager, der vedrørte uenighed om grund- og mark
skel, og de blev udmeldt af rådet i hvert enkelt tilfælde. I løbet
af de følgende par århundreder anvendtes denne institution sjæld
nere, og efter 1637 forsvandt den helt. Senere omtalte de 24 i en
klage, antagelig fra omkr. 1660, at i gamle dage blev mange
stridsspørgsmål afgjort af gode forligsmænd nemmere og billigere
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for borgerne end senere hen, da selv mindre sager førte til dyre
processer.
Borgerrepræsentationen fungerede på livstid og udnævntes af
rådet. I slutningen af det 16. årh. skete valget nogle gange »med
almindeligt samtykke«, hvormed vel enten må menes borgernes
eller de 24s deltagelse i valget. I det 17. årh. havde borgerskabet
dog ingen indflydelse på valget af de 24. Først omkr. 1700 fik »de
deputerede« ret til at foreslå 6 borgere, som rådet kunne vælge
imellem. Der skulle være lige mange deputerede fra de to sogne,
og de kandidater, som blev foreslået, skulle bo i den byhalvdel,
som de skulle repræsentere. De nyvalgte »indførtes« i deres hverv
ved, at borgmesteren opfordrede dem til at tage plads ved de 24s
bord. To af dem, en fra hvert sogn, var oldermænd. De fungerede
som formænd for de 24 og formidlede forbindelsen mellem de to
kollegier. Deres arbejde var et æreshverv, og de fik ikke nogen
godtgørelse derfor.
Først i 1700 blev det bestemt, at de 24 skulle aflægge ed ved
deres tiltrædelse, og i denne blev der lagt særlig vægt på, at de
skulle overvåge, at skatteansættelsen blev ligelig og retfærdig.
Deres virkeområde var ikke nærmere afgrænset, de kunne tage
sig af alle byens sager, men det var især skattebevillinger og
kontrollen med byens finanser, de samlede deres opmærksomhed
om.
Bykollegierne blev tidligere indkaldt til møder efter behov, men
i 1673 besluttede rådet, at tirsdag skulle være ordentlig mødedag
for begge forsamlinger. Som regel begyndte de deres møde i fæl
lesskab, og borgmesteren forelagde arbejdsprogrammet. Derefter
holdt de to kollegier rådslagning hver for sig, og de 24s older
mand meddelte så rådet, hvilken stilling de havde taget til dets
forslag. Møderne på rådhuset var hemmelige; de, der udeblev
uden gyldig grund eller kom for sent til mødet, straf fedes med
høder. Der klagedes jævnligt i rådsprotokollerne over udebliven og
mangel på præcision, og det hjalp ikke, at bøderne stadig blev
forhøjet.
Rådet lagde vægt på at opnå de 24s tilslutning til dets forslag.
Selv om de 24 udnævntes af rådet og derfor kunne være blevet
ja-sigere, hævdede de dog ofte en selvstændig opfattelse på om
råder, hvor borgernes interesser ikke faldt sammen med det ari
stokratiske bystyres synspunkter.
Foruden gennem de 24 havde borgerskabet i Flensborg mulig11
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hed for at gøre sin indflydelse gældende gennem de udvalg af
borgere, der blev nedsat i særlige tilfælde. Men når spørgsmål
af fælles interesse skulle afgøres eller store fællesopgaver løses,
indkaldtes alle borgere til møde. Sådanne møder kendes fra det 15.
og 16. årh. Da rådhuset var færdigt i 1445, aflagde rådet i nær
værelse af alle borgere regnskab for den skat, borgerne havde
betalt til dette formål. Lignende møder blev holdt, når byens
ejendomme eller grunde skulle sælges eller belånes. Det skete
med »hele menighedens« tilslutning. Og når der skulle træffes
beslutninger vedrørende bymarken, forsamledes man på bymar
ken under papegøjestangen eller fugletræet i Eksercerløkken,
hvor Knudsgildet afholdt sine fugleskydninger. Efter forhand
linger frem og tilbage mellem »et ærbart råd« og »hele menig
heden« blev der nedsat et udvalg på 16 borgere, som skulle ud
forme artiklerne i en vedtægt for bymarken. Den blev derefter
godkendt af råd og menighed.
Da borgmester Pommerening i 1575 sammenkaldte til et møde
af rådet og hele borgerskabet, fandt det også sted på bymarken
og forløb efter de samme linjer som i 1548, idet formålet med
mødet da også var at genoplive vedtægten fra dette år. Ved samme
lejlighed blev der holdt mandtal, og de fraværende blev straffet
med bøde på 18 sk.
Een gang om året ved nytårstide mødtes alle bymændene på
pladsen foran rådhuset. Alle havde mødepligt, og de forsømme
lige måtte bøde 18 sk. Dette »allemandsting« blev åbnet med en
tale af borgmesteren, hvorefter såvel de siden sidste ting valgte
rådmænd som også de nye borgere blev taget i ed. Når dette var
sket, oplæste byskriveren de vigtigste forskrifter og vedtægter,
som borgerne skulle være kendt med, især de to politiforordnin
ger eller byvedtægter fra 1558 og 1600.
Den ringe indflydelse, som den menige borger havde, måtte
vække utilfredshed. Flere gange i 16. årh. udbrød der uroligheder,
som dog alle fik et ret godartet forløb. I reformationstidens bryd
ningsår viste borgerne »trods og opsætsighed« og fik en kraftig
advarsel fra hertug Christian i 1533. Ved århundredets midte var
der utilfredshed med »et ulydigt og uordentligt regimente«, især
vedrørende retsforholdene, og senere klagede borgmesteren over
forbrydere og ulydige undersåtter i byen. I 1592 kom megen op
hobet misnøje til udbrud. En kreds af borgere krævede af
de 24s oldermænd, at byens privilegier skulle læses op, altså
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offentligt bekendtgøres. Rådet gav den besked, at »oprørets«
førere skulle formulere deres klager skriftligt, da amtmanden
ønskede at få dem forelagt. Dette skete også, men samtidig viste
borgerne stor trods og voldsomhed, de afviste de 24 mænds be
sindige mægling, og det var nær ved, at disse var blevet genstand
for korporlig overlast. Rådets stilling var dog ikke mere truet,
end at man besvarede klagen med at henvise til, at de alminde
lige bestemmelser, stadsretten og Christian III.s byordinans, var
tilstrækkelig kendt i afskrifter. Enhver kunne således få dem at
se. Men hvad de særlige kgl. og fyrstelige privilegier angik, vidste
rådet ikke om noget sted, hvor sådanne blev meddelt »den menige
pøbel«. Den slags rettigheder tilkom det kun øvrigheden og ikke
den jævne mand at tage sig af.

Lutherske prædikanter og religiøse sværmere
I årene op til 1526 tog den katolske kirke i Sønderjylland sit
kraftige livtag med den frembrydende lutherske bevægelse, som
mere og mere havde grebet høje og lave, og hvis beskytter var
hertug Christian. Medens det kirkelige styre udgik fra hertugens
residens i Haderslev, blev midtpunktet for reformationsrøret Hu
sum, der på samme tid var en stor og rig søfartsby og en rigtig
bondeby med et opland af velhavende og selvstændige bønder.
Her havde det formuende borgerskab ikke som i Slesvig en mæg
tig gejstlighed i sin midte eller en mægtig adel i sin umiddelbare
nærhed.
Når reformationsbevægelsen på sønderjysk grund først brød
frem i Husum, skyldes det nok den omstændighed, at ikke så få
studenter fra denne by havde besøgt det 1502 i Wittenberg grund
lagte universitet, hvor Martin Luther siden 1508 virkede som
professor. Der blev stor tilslutning, da Herman Tast og Didrik
Becker, hidtilværende messepræster ved Mariakirken i Husum,
i 1522 begyndte at prædike evangeliet efter luthersk opfattelse.
Byens gejstlighed lukkede dog hurtigt kirkedørene for den efter
deres anskuelse kætterske forkyndelse, men prædikanterne fandt
i stedet ly hos den rige købmand Mattis Knutsen, der i sin ejen
dom i Søndergade lod indrette en forsamlingssal for Husums
første evangeliske menighed. Tast nøjedes imidlertid ikke med
11=!:

164

LUTHERSKE PRÆDIKANTER OG RELIGIØSE SVÆRMERE

at prædike i Husum; han udstrakte sin virksomhed til Garding
og landsognene i Ejdersted, samt på øerne ved vestkysten, og
det var også ham, der først bragte den reformatoriske prædiken
til Flensborg, idet han sommeren 1526 her talte under åben him
mel for store skarer, eftersom kirkerne var lukkede for ham.
Det flensborgske borgerskab dristede sig dog ikke straks til et
brud med den katolske kirke. Dette skyldtes bl. a. den økono
miske indflydelse, som rådmand Naamen Jansen og hans hustru
havde. Jansen ejede en mængde jord på vesteregnen og drev en
omfattende bankiervirksomhed i byen. Ægteparret var frisere og
var tilflyttet byen fra Padeleck i nærheden af Husum og boede
nu i en gård på Søndertorv lige ved Gråbrødreklostrets mur. De
trådte i nært forhold til klostrets beboere, ikke mindst da Jansen
1520 blev dets prokurator eller værge. Begge var ivrige katolikker,
hvorom et endnu eksisterende afladsbrev, som de i 1516 købte
for sig og deres søn Lytke, vidner.
Men i længden lod reformationen sig ikke holde nede. I løbet
af et halvt år slog den sejrrigt igennem også i Flensborg, og man
gik ret hårdt frem ved den lejlighed. I en samtidig dagbogsopteg
nelse hedder det, at »tolv papistiske præster er bleven udjaget af
byen ved borgmester og råd«. Sikkert er det, at også Flensborg
antog Luthers lære. Den 2. dec. 1526 fik lutherske prædikanter
omsider adgang til prædikestolen. I Nikolaikirken var det Gert
Siewert og i Mariekirken Nicolaus Johannis, som forkyndte Guds
ord. Året efter blev de ansat som sognepræster ved disse kirker,
medens byens tredie sognekirke, St. Hans, fik den tidligere katol
ske præst Johannes Brudes som sognepræst. Nicolaus Johannis
stammede fra Haderslev og forblev i embedet ved Mariekirken
til sin død 1558; fra 1538—1540 var han desuden superintendent
over Sundeved, Als og Ærø.
Det var imidlertid Gert Siewert, som var hovedmanden for
reformationens indførelse i Flensborg. Han var født i Gampen
i Nederlandene o. 1490 og blev først magister og senere munk i
Magdeburg, den af de nordtyske byer, hvor lutherdommen først
blev helt gennemført. Her skal han gennem læsning af Luthers
skrifter være bleven greben af reformationens tanker. 1517—1519
var han lektor ved dominikanerklostret i Haderslev, og i 1526
indfandt han sig på foranledning af hertug Christian i Flensborg,
hvor han virkede i 44 år til sin død 30. nov. 1570. Han var en
dygtig mand, og flere hverv blev betroet i hans hænder. 1540

LUTHERSKE PRÆDIKANTER OG RELIGIØSE SVÆRMERE

165

udnævntes han til provst for Flensborg-Tønder provsti, og d.
6. jan. 1541 blev det overdraget ham sammen med to andre af
byens præster at reformere klostrene i Ryd, det senere Glyksborg,
og Løgum. 1557, da den gamle abbed Hildebrandt omsider trak
sig tilbage på grund af alder, blev det betroet ham at bestyre
Ryd kloster, en stilling, han først frasagde sig året før sin død.
Han var en flittig visitator, som det fremgår af den af ham an
lagte endnu bevarede provstebog. Siewert var skattet som præ
dikant og nød almindelig agtelse på grund af sine menneskelige
egenskaber, hvilket dog ikke fritog ham for mange bryderier i
embedets forvaltning. Både præstekaldeiser og den økonomiske
administration voldte den fromme og nidkære kirkens mand ikke
så få genvordigheder. På god luthersk vis giftede han sig. Af
hans børn blev datteren Elisabeth gift med byskriveren Jørgen
v. d. Beken, en anden datter ægtede Marcus Ouw, stamfaderen til
den kendte flensborgske præstesiægt Ouw. En tredie datter ved
navn Maria blev gift med Sebastian Schröder, der senere blev
Siewerts efterfølger både som sognepræst og provst.
Af særlig interesse er den betydning, reformationen fik for
Gråbrødreklostret. 8. Jan. 1528 skænkede kong Frederik I Gråbrødreklostret til rigsråden Mogens Gøge, en ivrig lutheraner.
Byrådet fik besked om at optage en fortegnelse over klostrets
inventar; der fandtes dog ikke meget af værdi. Munkene, 9 i alt,
der lededes af guardianen Stig Nielsen fra Slesvig og viceguardianen Hans Hansen fra Flensborg, var meget fattige og
havde af den grund måttet pantsætte en gylden alterkalk. De
ejede intet ud over det nødvendige husgeråd og deres 9 senge.
Men tiggermunke var ikke mere velanset, og 6. april gik en af
Mogens Gøyes folk, Sven Mogensen, i gang med at udjage mun
kene. Han forlangte nøglerne af guardianen og fik dem; denne
og viceguardianen fik hver 4 gylden og gik deres vej. En mand
fra Vejle, nu bosiddende i Flensborg, indsattes som forstander.
Uden tvivl begav de to klosterledere sig til høvedsmanden på
Duborg, hr. Wolf Pogwisch, som kom brødrene til hjælp, satte
vejlemanden på porten igen og på ny udleverede nøglerne til
guardianen. Men 7. juni stormede en stor skare af byens borgere
klostret under anførsel af Sven Mogensen, som medbragte et
kongebrev, der gav ham frie hænder. Og denne gang blev det til
alvor med uddrivelsen. Munkene ville dog ikke drage afsted, før
end de havde spist; borgerne blev da og spiste med dem og jog
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dem så ud ! Mogens Gøye ombyttede dog snart klostret med andet
inddraget klostergods, og i maj 1530 skænkede kongen det til
Flensborg by, som indrettede bygningerne til et hospital. Enkelte
af de tidligere munke synes dog at have fået lov til at vende
tilbage og tilbringe deres livsaften i det fordums kloster. Måske
er den Peter Monnich, som endnu 1573 nød pleje i klostret, en
sådan gammel franciskaner.
Til alle tider er kirken blevet angrebet af sværmere, som er
opfyldt af tanken om den enkeltes fuldkomne samvittigheds
frihed, og som derfor ikke kan forlige sig med den kirkelige lære,
gudstjeneste eller organisation. Sværmere fulgte også i den søn
derjyske reformations kølvand. En sådan var Melchior Hoff
mann. Han fødtes ca. 1500 i Schwäbisch Hall i Württemberg af
fattige forældre og måtte derfor trods sin gode begavelse lære
buntmagerhåndværket. Som ung mand kom han til Livland, hvor
han blev grebet af den lutherske bevægelse, og i 1523 gav han sig
til at prædike i Dorpat, hvor han fremkaldte en billedstorm. 1525
var han i Wittenberg. Her kom han dog snart i strid med Luther
og Amsdorf og drog til Sverige, hvor han en tid var præst for
den tyske menighed i Stockholm.
Året efter drog han til Kiel. Her kunne han, da den danske
konge satte stor pris på ham, og veltalende som han var, virke
som en virkelig folkelig prædikant, indtil han blev uenig med
præsten Marquard Schuldorp om nadverlæren, så denne skrev til
Luther om ham. Luther advarede imod ham og hævdede, at han
var en fantast.
Schuldorp henvendte sig også til hertugen og kaldte Hoffmann
en sacramentcrer, som han og hans teologer netop lige havde af
vist. Hertug Christian bestemte sig for at lade sin superintendent
Eberhard Weidensee udsende et skrift mod Hoffmanns nadver
lære og udvirkede kongens tilladelse til at lade sidstnævnte be
handle offentligt, eftersom sagen var af så stor principiel betyd
ning.
Dette skete ved en stor religionssamtale, der afholdtes i Flens
borg Gråbrødrekloster foråret 1529 under enorm tilstrømning af
interesserede og nysgerrige. Salen var tæt pakket; borgere og
bønder generede disputatsen, den ene stod på den anden, og der
kunne ikke komme flere ind. Hertug Christian, Weidensee og
Johan Rantzau førte forsædet. Mange adelsmænd og præster var
indbudte, deriblandt Herman Tast, men ejendommeligt nok
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ikke Gert Siewert. Den mest prominente gæst var dr. Johan
Bugenhagen, hvem man havde formået til at spille sagkund
skabens rolle i sagen. Debatten drejede sig om den lutherske
nadverlære, hvor Hoffmann forkastede realpræsensen, d. e. Kristi
legemes og blods virkelige nærværelse »i, med og under« det
indviede brød og vin. Efter flere dages forhandling, hvorunder
Hoffmann hårdnakket fastholdt sit standpunkt og intet ville
tilbagekalde, rådslog man om, hvad der skulle foretages, og det
besluttedes at udvise Melchior Hoffmann og hans venner af
landet. Trediedagen bekendtgjordes dommen højtideligt i Fran
ciskanerklostret: Inden to dage skulle de forlade deres bolig og
inden tre dage være ude af det kongelige område. Hoffmann
mistede sit trykkeri i Kiel og mange bøger; den ophidsede pøbel
plyndrede hans hus og truede ham på livet. Det følgende år
optrådte han som gendøbernes profet i Emden, og i 1533 kom
han til Strasbourg, hvor rådet lod ham kaste i fængsel. Han
blev i byen resten af sin levetid og vandt en del tilhængere.
I tvekampen mellem den katolske kirke og reformationsbevæ-
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gelsen sejrede den sidste. Kirken var ikke så stærk og mægtig,
som den så ud til. Ganske vist havde dens ledende mænd, da
lutherdommen trængte ind i landet og begyndte at sætte sine
spor, på landdagene i Rendsborg 1525 og Kiel 1526 prøvet at
holde skansen og krævet indgreb over for »den martinske sekt«,
men forgæves. Kongen og endnu mere hans søn hertug Christian
var tilhængere af det nye. Hertugen havde i 1521 været til stede
på rigsdagen i Worms, hvor Luthers optræden gjorde det stær
keste indtryk på den unge mand, så at han fra den stund var
vundet for den lutherske reformation.
Indtil slutningen af 1520’erne lå udviklingen helt i de enkelte
menigheders hånd. Prædikanterne meldte sig selv eller indkald
tes syd fra. Hvor en menighed som sådan antog lutherdommen,
gik det lettest, for da indtrådte prædikanten simpelthen i den
katolske præsts rettigheder og pligter. Men mange steder bestod
den katolske ordning endnu; biskoppen og ikke få præster havde
stadig rådighed over deres gamle embeder og bygninger. De
kirkelige begivenheder formede sig således uden system og plan;
en fast autoritativ ordning manglede. Den var det imidlertid
hertug Christians hensigt at indføre, men det måtte som forhol
dene lå, komme lidt efter lidt. Foråret 1528 gennemførte han en
reformation af kirkevæsenet i sine egne områder, Haderslev len
og Tørning len. Samtlige præster her fik på et møde i Haderslev
forelagt en række artikler, som de måtte overholde, om de ville
forblive i deres embeder.
Hertugens fremfærd vakte bange anelser i katolske kredse,
ikke mindst da kong Frederik skærtorsdag 1533 døde på Got
torp, og på landdagen i Kiel den følgende juni måtte hertug
Christian tilsikre prælaterne kirkens friheder, »indtil en alminde
lig reformation i det romerske rige og Danmarks rige havde
fundet sted«.
Nyordningen kom, da hertugen var blevet Danmarks konge.
Helligtrekongers dag 1537 trådte en forsamling af katolske og
lutherske kirkemænd sammen i Odense for at »anstille en god
reformation og forandring på de ukristelige ceremonier og mis
brug«. Udvalget blev snart overflyttet til Haderslev, da den
påtænkte ordning også gerne skulle gælde i hertugdømmerne,
og hertug Christian kunne her få hjælp af sine hjemlige teologer,
deriblandt Tast og Siewert. Et latinsk udkast til en kirkeordinans,
der meget byggede på Haderslevartiklerne af 1528, blev frem-
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lagt, derpå gennemset af Luther og Bugenhagen og indført for
Danmarks vedkommende. Men i hertugdømmerne krævedes en
landdagsbeslutning, og den var for tiden umulig at opnå. For at
finde en løsning sammenkaldtes en synode af lutherske prædi
kanter og lægmænd fra hertugdømmernes byer og landområder.
Den samledes febr. 1538 på Gottorp. Hvilke resultater den kom
til, vides der ikke stort om; dog vedtog man at ansætte 4 visitalorer, deriblandt Hermann Tast for Husum—Ejdersted og som
nævnt Gert Siewert for Flensborg—Tønder. Den 1. april 1540 ud
nævntes han desuden til superintendent.
1540 anså kong Christian tiden for moden og forelagde sin
kirkeordinans på landdagen i Rendsborg, men mødte voldsom
protest mod den ny skik. Han trak den derfor tilbage og lod
Bugenhagen gennemse den og foretage visse ændringer. 1542
blev denne »Christlyke Kercken Ordeninge« med sine bestem
melser om læren, skolerne, ceremonierne, kirkekassen m. m.,
på ny forelagt stænderne, og nu, da den sidste katolske biskop
i Slesvig, Godske Ahlefeldt, i mellemtiden var død, »i alle måder
godkendt og vedtaget.«
Omsider havde Christian III. nået sit mål. Reformationen var
indført i hans land, og en ny tid kunne begynde.
Der var dog folk, som ikke forstod det nye. En af dem var
Lytke Naamensen, som var født o. 1498 i Padeleck som søn af
den førnævnte rådmand og klosterprokurator Naamen Jansen.
Opvokset i et stærkt katolsk hjem faldt det ham naturligt at
indtræde i byens Franciskanerkloster, der var nabo til hans for
ældres gård. Reformationstidens dønninger nåede snart ind i
hans klostercelle, men gjorde intet indtryk på ham, tværtimod;
den kvalfulde død, som den lutherske martyr Heinrich von
Ziitphen fik på bålet i Heide i slutningen af 1524, fremkaldte
kun hans spot, som det ses af hans skrift »Mod den Martinske
lære«. 1526 drog han til Paris, hvor han ved det navnkundige
Sorbonne studerede hebraisk og middelalderens mystikere. Da
han sommeren 1528 vendte hjem, fandt han alt forandret. Den
katolske messe var afskaffet i byens kirker, som havde fået
lutherske præster, og munkene var uddrevet fra hans kloster.
Han begav sig derfor til Tønder og fik ly hos de derværende
gråbrødre. Men 1530 blev disse fordrevet, og Lytke måtte igen
tage flugten, denne gang til Ribe, hvor han nogle få år fandt et
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fristed. 1537 lukkedes dog også klostret her, og han søgte nu til
Nysted kloster, det sidste gråbrødrekloster i Danmark. Takket
være sine stærke katolske sympatier blev han 1538 udvist af
landet, skønt den stedlige lensmand gav ham det bedste skuds
mål. Lytke rejste så til Schwerin, hvor det blev ham overdraget
at virke som skriftefader for sine danske ordensbrødre. Provincialen for Sachsen overgav ham en stor kalk, som havde tilhørt
provinsen Dacia, og som skulle tilbage, når den danske provins
igen blev »sund«. Også andre værdigenstande, som de landflyg
tige munke havde reddet fra danske klostre, blev betroet i Lytke
Naamensens varetægt. Som tiden gik, blev han imidlertid greben
af hjemve, hvortil kom, at reformationen også trængte frem i
Mecklenborg. Hans forældre udvirkede da 1544 hos kongen, at
han fik tilladelse til at vende tilbage på den udtrykkelige betin
gelse, at han »gik klædt på verdslig vis, afholdt sig fra at præ
dike og lære og ikke forsøgte på at bringe nogen, det være
hemmeligt eller åbenlyst, til at antage hans religion eller ind
træde i hans orden.« Med guardianens vidnesbyrd om god vandel
forlod Lytke så Schwerins kloster og begav sig først til Rhinlandene, hvor ordensgeneralen Vincentius Lunelli gav ham den
fornødne tilladelse til at aflægge munkedragten, når blot tro
skaben mod ordenen fastholdtes. Derpå drog han hjem til Flens
borg, hvor han levede sine sidste 30 år, først hos forældrene og
efter deres død 1549 i det tidligere kloster, optaget af teologiske
studier og andagtsøvelser. Han vedblev til sin sidste stund at
være katolik og håbede stadig på genoprettelse af den gamle
kirke.
Lytke skildres som en høj, tør og alvorlig mand, der plejede
at gå op og ned på kirkegården, mens han fremsagde de munkene
foreskrevne bønner. Den senere generalsuperintendent i Slesvig,
Jacob Fabricius d. Æ., der var født i Tønder og gik i skole i
Flensborg, hvor han sammen med en skolekammerat en tid
boede hos Lytke Naamensen, fortæller om ham: »Da han var en
gammel mand, måtte jeg læse meget for ham, både af bibelen
og andre bøger. Ofte var vi enige, men til tider ganske på kant.
Engang måtte jeg læse historien om de 10 jomfruer. Da spurgte
han mig: »Hvad betyder olien i lampen?« Jeg svarede: »Troen«.
Men jeg fik et: men tiris (du lyver) til tak; »non fides, sed bona
opera sunt oleum«: Olien er ikke troen, men de gode gerninger«.
Fabricius bemærkede også, at Lytkes fastemad ikke just var
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spartansk. Om morgenen spiste han koldskål, lavet af malvasiervin med kringler; til middag fisk i smørsovs, og om aftenen nød
han sit øl, som han lod brygge ekstra godt. Ingen gjorde dog den
gamle, bidske munk noget; man betragtede ham som en særling,
et levn fra en svunden tid. Han døde 1574 på årets sidste dag og
blev begravet på den gamle gråbrødrekirkegård ved siden af en
for længst hensovet munkebroder.
En årrække før sin bortgang havde Lytke Naamensen taget en
vigtig beslutning. Hans forældre havde, mens de endnu levede,
testamenteret deres store formue »til Guds ære og de rette fat
tiges trøst«, men således, at deres søn skulle have dispositions
retten. Han nærede planer om at anvende en del af pengene til
en katolskpræget lærd skole, et Collegium trilingve. Men da magi
straten 1560 ansøgte kong Frederik II om tilladelse til at om
bygge den lille Helligåndskirke til latinskole, og kongen bifaldt
dette ønske, skænkede Lytke byen midler til en sådan skole på
klostrets grund og blev således samtidig Flensborg latinskoles
grundlægger og Helligåndskirkens redningsmand.
Efter beslutning af rådet sept. 1574 skulle Helligåndskirken nu
indrettes til luthersk gudstjeneste med dansk prædiken, og i de
følgende 5 år foretages der indsamling blandt byens borgere til
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fordel for kirkens istandsættelse og anskaffelse af inventar, bl. a.
kirkestole, der blev så efterspurgte, at det var nødvendigt at for
beholde dem for folk, der havde bidraget til kirkens restaurering.
Indsamlingen gav et stort overskud, som brugtes til rejsning af
den præstebolig, der endnu o. 1900 lå vest for Helligåndskirken
og ved en dør stod i forbindelse med den. Præstevalget skulle
foretages på rådhuset af magistrat og deputerede, og præstelønnen delvis udredes af byen. Den har næppe været stor, eftersom
kirkens præster ofte androg om lønforhøjelse.
Man ved ikke med sikkerhed, hvornår den første danske guds
tjeneste i Helligåndskirken fandt sted, men 1574 opførtes i St.Ni
kolai kirkeregnskab 10 mark i løn til »den danske præst«; heraf
kan dog ikke sluttes, at der på dette tidspunkt fandtes et selvstæn
digt dansk præsteembede. 1587 prædikede konrektor, mag.Lauren
tius Antonii i Helligåndskirken, og efter hans død det følgende år
ordineredes Simon Karstensen eller Simon Christiani Widensis
lil at være den første egentlige danske præst. Han prædikede på
dansk i Helligåndskirken om mandagen kl. 12 og skiftevis i
St. Nikolai og St. Marie om søndagen kl. 12. Hans løn var i alt
200 mark om året; men 1591 androg 5 borgere om, at dette beløb
måtte forhøjes med 30 mark af St. Marie kirkes indtægter. Hr.
Simon var dansk præst til sin død d. 6. juli 1600.
Når der blev oprettet en dansk menighed i Flensborg, skyldtes
det hensynet til de mange dansktalende, som ikke kunne følge
med i en prædiken på tysk. De fleste af byens egne børn havde
vel lært dette sprog i skolen, hvis de ikke talte det i hjemmet.
Men fra sognene rundt om kom der mange unge til Flensborg for
at søge lykken dér, og for dem var tysk et fremmed sprog. Også
nogle nørrejyske tjenestefolk fandt vej herned. Den danske me
nigheds medlemmer var ikke at søge blandt byens rige og vel
havende slægter. Men det tjente byens øvrighed og borgere til
ære, at de sørgede for, at dansk kom til at lyde fra en af byens
kirker, så alle — den fattige daglejer såvel som den rige købmand
fra Westfalen — nu kunne høre Guds ord på et sprog, han for
stod. Og gennem århundrederne lød her søndag efter søndag det
danske sprog til menigheden.
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Blandt de mange gilder, der fandtes i Flensborg i middelalde
ren, var der også eet, hvis formål var at sikre medlemmerne en
hæderlig begravelse. Dets officielle navn var »Helliglegemsgildet«,
men det kaldtes også »skolelavet«. Dets skrå af 3. febr. 1432 be
stemte nemlig, at når en gildebroder eller -søster døde, skulle ikke
alene samtlige medlemmer og »præsterne med processionerne«
deltage i begravelsen, men også »skolemesteren med sine disciple«
skulle følge den afdøde til graven. Til gengæld skulle gildet vise
disciplene samme ære, hvis en af dem døde, ligesom de skulle være
fritaget for at betale indskrivningspenge ved optagelse i gildet.
I et brev af 24. maj 1433 forpligtede klostret i Ryd sig til hvert
år den 1. sept, i Marie kirke at afholde en messe og vigilier for
de afdøde hertuger af Slesvig og grever af Holsten. Blandt de
mange, som skulle deltage i disse, nævntes udtrykkeligt rektor
og hans disciple. Rektor skulle for sin ulejlighed have 6 skilling
lybsk og hver af disciplene et rundstykke (cuneus).
Skolemester og disciple omtales også i andre middelalderlige
aktstykker. I et gavebrev, som hertug Adolf af Holsten udstedte
1440, hed det således, at der hvert år skulle uddeles 6 mark til
Flensborgs præster og »de disciple, som deltager i gudstjenesten
og i den procession, som holdes hvert år den 6. maj (vppe Sunte
Johannis dag ad portam latinam) «. Og i en 1484 påbegyndt forteg
nelse over de pengesummer, der var skænket Marie kirke til afhol
delse af sjælemesser, forekommer gang på gang mindre beløb, for
hvilke der — »således som det er skik« — skulle uddeles brød
til fattige skoledisciple i almindelighed eller til »de fattige dis
ciple, som deltager i højmesse«; i et par tilfælde nævnes også
»rector scolarium« og »hans lokat«, i 1507 »en af lokaterne«,
blandt dem, der skulle have andel i renterne. I en skrå af 1492
for et gilde, der var knyttet til »Vor frues alter« i Nikolai kirke,
hed det endelig, at alterets vikar sammen med »skolemesteren
og hans disciple« hver fredag skulle holde en aftenmesse og hver
lørdag en fromesse for gildets medlemmer. For denne sin umage
skulle skolemesteren årligt have 8 skilling lybsk. Han skulle end
videre hver dag »med alle disciplene« synge et salve regina til
Jomfru Mariæ ære for gildets brødre og søstre, hvorfor han ved
påske- og Mikkelsdagstid skulle have een mark.
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Det er på ingen måde tilfældigt, at der fra middelalderen fore
ligger så mange aktstykker vedrørende læreres og disciples delta
gelse i gudstjenester og kirkelige handlinger. Kirketjenesten var
nemlig en meget væsentlig side af skolelivet. Den kunne lige
frem betragtes som en del af den uddannelse til gejstlige, der
var målet for de fleste af eleverne i de højere skoler, og den
gav både dem og lærerne en betydelig indtægt. Mange ubemidlede
disciple opretholdt ligefrem livet ved hjælp af de småbeløb eller
naturalier, hvormed deres opvartning i kirken blev belønnet,
suppleret med daglige almisser, som gode mennesker lod dem
blive til del. Lejlighedsvis kunne disciplene også have andre
indtægter. Blandt de udgifter, som hertug Frederik havde under
et ophold i Flensborg i året 1503, var der således 8 skilling »til
skoledisciplene, som dansede ringdansen ved Wolf von Ahlefeldts
bryllup«.
På grundlag af de sparsomme oplysninger, der i øvrigt fore
ligger vedrørende Flensborgs skolevæsen før reformationen, kan
det fastslås, at der o. 1500 i hvert fald var to skoler i byen, den
ene beliggende i Marie, den anden i Nikolai sogn. Marie skole
havde til huse i en ejendom i Kompagnistræde, som tilhørte byen,
og som af rådet var »lagt til en skole til alment bedste«. Både
skolen her og Nikolai skole, der vistnok lå på kirkegården, synes
dog at være blevet opretholdt af de to kirker. I hvert fald var det
kirkerne, der vedligeholdt skolebygningerne og udredede en væ
sentlig del af lærernes løn.
I spidsen for hver skole stod en rektor eller skolemester, som til
hjælp ved undervisningen havde en hører, kaldet lokat eller colla
borator, senere også »Schulgeselle«. Til tider synes der endog at
have været ansat flere lærere ved skolerne; i hvert fald er der
en enkelt gang tale om »en af lokaterne«. Rektorerne var naturlig
vis gejstlige, og det samme har hørerne formentlig været. Fem
rektorer og en enkelt hører nævnes 1487—1512 ved navn i Helliglegemsgildets medlemsfortegnelse. To af rektorerne var ansat
ved Marie skole og en ved Nikolai skole; for de øvrige rektorers
og hørerens vedkommende anføres ikke, hvor de var ansat.
Om undervisningen i de to skoler foreligger kun et par meget
sene efterretninger. Jonas Hoyer fortæller i sin byhistorie 1628,
at »rektor har alene haft med de disciple at gøre, som har lært
latin, mens hans kollega har undervist dem, som har lært tysk
samt latin indtil grammatikken.« Og Johs. Moller beretter 1717
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i sin skolehistorie, at »dygtige ingenia foruden den kristelige
læres hovedpunkter, læsning, skrivning og regning kunne lære
latin og græsk samt de frie kunster« i de to skoler. Man kan
næppe i et og alt fæste lid til disse oplysninger; men der er
utvivlsomt det rigtige i dem, at de to skoler, samtidig med at
de har meddelt en højere undervisning, har gjort tjeneste som
folkeskoler, tyske skrive- og regneskoler/ Om deres betydning
som højere skoler vidner det, at der fra 1448 til reformationen
blev immatrikuleret 69 flensborgere alene ved universitetet i Ro
stock. De unge mennesker gik dog næppe direkte fra hjembyens
skoler til universitetet; de fleste lagde formentlig vejen om ad
en større skole, enten det nu var en af landsdelens førende
skoler, domskolen i Slesvig og kapitelskolen i Haderslev, eller
en tysk skole. Således var det skik på den tid, og således gjorde
man endnu længe efter reformationen.
Man har betegnet Marie og Nikolai skoler som rektorskoler.
Mere korrekt vil det dog være at kalde dem stads- eller by
skoler, således som man i almindelighed betegner de skoler, der
i senmiddelalderen, oftest på bystyrets foranledning, oprettedes
i de mange, nu opblomstrende købstæder, der ikke som de
gamle stiftsbyer var sæde for dom- eller kapitelskoler. De to
skoler har for øvrigt næppe været byens eneste undervisnings
steder i middelalderen. Der har formentlig været knyttet en
skole til Gråbrødreklostret, og der er sandsynligvis også fra tid
til anden oprettet private skoler.
En eventuel skole i klostret er naturligvis blevet nedlagt sam
tidig med munkenes forjagelse i 1528. Men ellers synes reforma
tionens sejr i Flensborg ikke umiddelbart at have medført større
forandringer inden for skolevæsenet, bortset fra at religions
undervisningen naturligvis blev luthersk. I hvert fald blev Marie
og Nikolai skoler endnu i en årrække opretholdt i deres middel
alderlige skikkelse. De rektorer og hørere, der virkede ved sko
lerne efter reformationen, synes at have været dygtige folk, og
når der i tiden fra reformationen til 1566 blev immatrikuleret ikke
færre end 84 flensborgere ved tyske universiteter, viser det, at der
stadig har været mange unge, der har søgt skolerne.
I virkeligheden var de to skolers skæbne dog beseglet med re
formationen. I kirkeordinansen af 1542 blev det nemlig påbudt,
at der skulle findes en ren latinsk skole i hver eneste købstad og
flække, og der gaves detaillerede forskrifter for, hvordan de nye
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skoler skulle indrettes, og hvilken undervisning der skulle med
deles i dem. Først i 1561 blev der imidlertid taget skridt til at få
oprettet en latinskole i Flensborg. Frederik II befalede nemlig
d.28.okt. under et ophold i byen, at Marie og Nikolai skoler skulle
slås sammen til een skole, der skulle have lokaler i Helligånds kir
ken. Denne omdannelse af skolevæsenet siges i kongens brev at
være foranlediget af rådets og gejstlighedens »underdanigste an
søgning og bøn«, og den blev motiveret med, at det havde vist sig
at være forbundet med »besvær og ulemper« at opretholde to sko
ler i byen. Helligåndskirken var ganske vist i 1545 af Christian III
blevet skænket byen til et hospital for fattige og syge, men det
blev nu påbudt, at hospitalet skulle flyttes til det tidligere klo
ster. Da kongen i 1563 stadfæstede hospitalets privilegier, blev
det atter slået fast, at hospitalet skulle indrettes i klostret, mens
der i Helligåndskirken »til almen nytte og bedste skal holdes
en latinsk skole for ungdommen«.
Der kom imidlertid aldrig noget ud af tanken om at indrette
Helligåndskirken til latinskole — til gavn for byens danske
kirkeliv. På samme tid skete der nemlig det, at en mand kom op
på rådhuset for borgmester og råd og erklærede, at han var villig
til ikke alene at stille en ejendom til rådighed for en højere skole
i byen, men også til at skænke denne så rigelige midler, at dens
drift i det væsentlige blev sikret.
Denne mand var den tidligere gråbrødremunk Lytke Naamensen, en af de ejendommeligste og mest famgslende personligheder
i Flensborgs historie. Lytke Naaniensen, der nu var i begyndelsen
af tresserne, var forblevet tro mod sin ungdoms løfte om at leve
i enlig stand. Hans forældre, der var velhavende borgerfolk i
Flensborg, var døde i 1549, og han havde efter dem arvet en
betydelig formue, som han synes at have været forpligtet til at
anvende i velgørende øjemed. I hvert fald havde han påtaget sig
at bygge et fattighus i byen, hvilken forpligtelse han også, om
end tilsyneladende kun modstræbende, havde opfyldt, idet han
på sit gamle klosters kirkegård havde ladet opføre en anselig
bygning, der var vel egnet som bolig for et antal fattige. Da huset
stod færdigt i 1557, havde Lytke Naamensen imidlertid fattet
andre planer med hensyn til dets anvendelse, og det blev næppe
taget i brug som fattighus. I et par værelser levede Lytke Naa
mensen sin tilbagetrukne tilværelse, men ellers stod huset vistnok
tomt den første halve snes år.
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Oprindelig har det vistnok været Lytke Naamensens hensigt,
at forældrenes formue skulle komme byens fattige og dens stu
derende ungdom til gode. Han synes imidlertid, som årene gik,
at have mistet lysten til at hjælpe de fattige, og da han i april
1560 traf endelig beslutning om, hvad der skulle ske med hans
hus og forældrenes formue, var det kun byens studerende ung
dom, han tænkte på. I et tillæg til forældrenes testamente er
klærede han nu, at formuen sammen med huset skulle udgøre
en stiftelse, af hvilken der skulle ydes understøttelse til »skole
elever, som vil tjene Flensborgs kirker og byen«. Han udtalte
tillige ønsket om, at kongen ville tillade, at der i huset blev
oprettet en undervisningsanstalt, et »kollegium«, som han selv
kalder den, og gik kongen med hertil, skulle også en eller to lek
torer aflønnes af formuens renter.
Det var dette gavebrev, som Lytke Naamensen forelagde byens
råd, sandsynligvis kort efter at kongen havde beordret Hellig
åndskirken indrettet til latinskole. Der kan næppe være tvivl om,
at det er kommet borgmestre og råd svært godt tilpas. Det gjorde
det nemlig muligt at nå frem til en løsning af byens latinskoleproblem, der var langt mere fordelagtig end den, der kunne
opnås ved overtagelse af Helligåndskirken. Rådet skrinlagde da
tilsyneladende også omgående alle planer om at installere latin
skolen her og synes i stedet at have indstillet sig på at få
virkeliggjort Lytke Naamensens tanke om oprettelse af en skole
i hans hus.
Ikke desto mindre gik der næsten fem år, før kongen konfir
merede Lytke Naamensens gavebrev og skolen blev til virkelig
hed. Årsagen hertil var formentlig den, at Lytke Naamensen
havde ganske andre anskuelser vedrørende undervisningen i og
formålet med det »kollegium«, han ønskede oprettet, end kongen
og magistraten. Vedføjet hans testamentariske bestemmelser
findes nogle udaterede retningslinier for undervisningen i den
planlagte undervisningsanstalt, og det synes af dem at fremgå,
at denne på ingen måde skulle være en almindelig latinskole,
men snarere en overbygning over en sådan. Lytke Naamensen
har senere betegnet den som et gymnasium og herved tydeligt
tilkendegivet, at han ønskede, at den skulle være andet og mere
end en almindelig latinskole. Han synes nærmest at have tænkt
sig, at »kollegiet« skulle være en teologisk læreanstalt, en slags
præsteseminarium. Hertil kom, at Lytke Naamensen åbenbart
12 Flensborg bys historie
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forestillede sig, at dets undervisning skulle meddeles i katolsk
ånd. Han foreskrev i hvert fald, at der skulle forelæses over teo
logien »efter den almindelige kristelige kirkes læreres fortolk
ning«, d. v. s. i overensstemmelse med den katolske kirkes lære.
Om noget sådant kunne der naturligvis slet ikke være tale,
og i det hele taget var det ikke en teologisk læreanstalt, men
en almindelig latinskole, byen havde brug for. De betænkelig
heder, som kongen og rådet utvivlsomt har haft ved at acceptere
Lytke Naamensens planer, synes imidlertid at være blevet over
vundet. I hvert fald konfirmerede kongen 19. juli 1566 såvel
hans forældres testamente som hans eget tillæg hertil og »kollegiet«s undervisningsplan i uændret skikkelse. Konfirmationen
gjordes dog betinget af, at det »skal være os og bemeldte råd i
Flensborg til enhver tid forbeholdt efter lærde mænds råd at
ordne og forbedre undervisningen og disciplinen i nævnte skole«.
Der var dermed sørget for, at det var kongen og rådet, og ikke
Lytke Naamensen, der fik det sidste ord med hensyn til den
endelige udformning af skolens undervisningplan.
Enten i 1566 eller i begyndelsen af 1567 begyndte undervis
ningen i Lytke Naamensens hus, og Flensborg havde dermed
fået den så hårdt savnede latinskole. Det synes nemlig hævet
over enhver tvivl, at den skole, der blev indrettet i Lytke Naa
mensens hus, og som opretholdtes for hans midler, fra første
færd var en ganske almindelig latinskole og ikke den højere
læreanstalt, som husets ejer havde ønsket oprettet. Givet er det
ligeledes, at skolen fra den første dag havde et protestantisk og
ikke noget katolsk præg.
Lytke Naamensen synes imidlertid i første omgang at have
affundet sig med den kranke skæbne, som blev hans højtflyvende
planer til del. Han indså formentlig, at han i virkeligheden kun
havde begrænset frihed til at disponere over sine midler, og
at det næppe nyttede at protestere mod den brug, som kongen
og rådet gjorde af hans gave. Da han efter nogle års forløb
mærkede, at hans dage snart var talt, synes det dog at have
tynget hans samvittighed, at han havde bidraget til oprettelsen
af den planteskole for vantro og verdsligt væsen, som en luthersk
latinskole i hans øjne måtte være. I hvert fald søgte han nu
gentagne gange at få udleveret skolens fundats, for at han kunne
foretage forskellige rettelser i den og dermed i højere grad sikre
sig, at hans ønsker blev efterlevet. 18. oktober 1574 var han
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igen på rådhuset i den anledning, men som ved tidligere lej
ligheder nægtede man at udlevere ham fundatsen, og den føl
gende dag tilkaldte han så en notar og lod ham opsætte en ny.
Han fratog i denne magistraten enhver myndighed over skolen,
understregede, at hvad der end doceres i skolen, skulle det være
katolsk, og slettede det kgl. forbehold. Kort tid efter blev han
imidlertid syg, og han døde på årets sidste dag uden at have
fået den nye fundats indleveret til kgl. konfirmation. Den fik
derfor ingen retsgyldighed.
Efter hans død gjorde hans slægtninge krav på hans formue.
Der førtes i den anledning en proces, som først blev afsluttet
1598 med afvisning af slægtningenes krav og bekræftelse af
skolens ret til formuen.
Flensborg kom således billigt til sin latinskole. Man kan dog
ikke frigøre sig fra det indtryk, at kongen og byens råd har
handlet ilde mod Lytke Naaniensen ved at anvende hans hus
og formue til oprettelsen af latinskolen. I hvert fald er der
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noget tragisk i, at netop han, der fremfor nogen var den katolske
kirkes tro tjener, skulle blive den egentlige grundlægger af en
så udpræget luthersk institution som Flensborg latinskole.
Lytke Naamensens hus, i hvilket latinskolen altså fik lokaler,
lå på klosterkirkegårdcn lige nord for det gamle kloster. Ud
gifterne ved dets opførelse og indretning havde andraget ikke
mindre end 8—9000 mark, og det var da også en efter den tids
forhold meget anselig bygning. Den bestod af et 34 meter langt
stenhus i 3 stokværk, placeret i øst-vestlig retning tværs over
den såkaldte Klostergang, som fra Søndertorv førte ned til klo
stret. Nederste etage udgjordes af tre hvælvinger; gennem den
midterste af disse, der kun var et par meter bred, førte Kloster
gangen, og i den del af stueetagen, som lå vest for porthvæl
vingen, indrettedes 2 klasseværelser, mens Lytke Naamensen
til sin død rådede over stueetagen i østgavlen. I huset boede
desuden enkelte af skolens disciple, blandt dem Lytke Naamen
sens slægtning, den senere generalsuperintendent Jacob Fabricius, der var discipel i skolen 1573—76. I øvrigt stod husets
mange værelser eller »celler«, som Jacob Fabricius kalder dem,
tomme i Lytke Naamensens levetid. Det var ganske vist menin
gen, at lærerne skulle bo på skolen, men de flyttede først ind
efter Lytke Naamensens død.
Den kapital, som Lytke Naamensen havde henlagt til skolen,
udgjorde ca. 12.000 mark lybsk. Den var anbragt i ejendomme
i byen og på landet og gav en årlig indtægt på ca. 600 mark.
Af disse midler lønnedes to af skolens lærere, ligesom udgifterne
til vedligeholdelse og forbedring af skolebygningen afholdtes af
dem. Så længe Lytke Naamensen levede, forvaltede han selv
skolens formue; derefter overgik forvaltningen til magistraten.
Efter Lytke Naamensens død arvede skolen også hans person
lige ejendele og hans værdifulde bibliotek, som til evig tid skulle
forblive ved skolen. Desuden fik skolen i 1566 af Frederik II
overdraget halvdelen af klosterhaven, som Frederik I havde for
beholdt sig selv, da byen 1530 fik klostret overladt.
Latinskolen begyndte sit virke med tre lærere: rektor, konrektor og kantor. Som den første rektor ansattes magister Joa
chim Dobbin, en discipel af Melanchton og hidtil rektor ved
Nikolai skole, mens rektoren ved Marie skole, magister Johs.
Bock, blev skolens første konrektor. 1571 nævnes en fjerde læ
rer, quartus, og fra 1584 havde skolen tillige en femtelektiehører,
quintus.
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Efter at latinskolen var oprettet, videreførtes Marie og Nikolai
skoler som rene folkeskoler, kaldet »tyske skoler« eller »skriveog regneskoler«, og allerede 18. okt. 1566 blev Arnt og Paul
Wildfang »antaget som tyske skolemestre«.
Mens det i kirkeordinansen blev påbudt, at der skulle oprettes
latinskoler i alle byer, og det i alle enkeltheder blev foreskrevet,
hvorledes disse skulle indrettes, bestemte ordinansen vedrørende
folkeskolen i byerne blot, at det måtte være de lokale myndig
heders sag at sørge for, at der fandtes »tyske skoler for drenge
og piger, som ikke lærer latin«. Med hensyn til undervisningen i
disse skoler blev det kun foreskrevet, at børnene »foruden i andre
færdigheder« skulle undervises i den kristelige børnelærdom. Det
var med andre ord helt på eget initiativ, at Flensborgs magistrat
omdannede stadsskolerne til folkeskoler.
Allerede før de tyske skolers oprettelse havde bystyret for
øvrigt tilkendegivet, hvor stor betydning man tillagde ungdom
mens skolegang og undervisning. I Helligåndshospitalets fundats
af 13. april 1551 pålagdes det således fattigforstanderne at føre
tilsyn med, at »de fattige børn, som . . . har lyst til at lære noget,
bliver givet i skole og for Guds skyld holdes til oplæring og
undervisning.« Og i politiforordningen af 1558 hed det ligefrem,
at »forældrene skal være forpligtet til at holde deres børn i skole«,
hvis de ikke vil sætte dem i lære hos ærlige håndværkere eller
lade gode mennesker sørge for deres uddannelse på anden måde.
Var forældrene så fattige, at de ikke kunne holde børnene i skole,
ville fattigforstanderne hjælpe dem til skolepengene. Påbudet
motiveredes med, at alt for mange børn løb på gaden og blev
oplært til »tyveri, allehånde skarnsstreger og gudsbespottelse«, og
skolegangen skulle altså i første række tjene sociale formål.
I henhold til kirkeordinansen måtte der i byerne ikke findes
såkaldte vinkelskoler, d. v. s. ulovlige skoler, smugskoler, eller
klipskoler, som de også blev kaldt. Denne ordinansens bestem
melse tog dog vistnok udelukkende sigte på private skoler, i
hvilke der gaves undervisning i latin, og der har formentlig
ikke været noget i vejen for, at private kunne drive skoler med
undervisning i tysk læsning og skrivning samt religion og reg
ning. I hvert fald erhvervede i 1559 Bcirtholomæus Smith, »skole
mester i Frue sogn«, og i 1565 Michael Verteil, »regnemester«,
borgerskab i Flensborg. Da de middelalderlige byskoler blev om
dannet til tyske skoler, gjaldt det imidlertid om at sikre deres
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skolemestre et rimeligt udkomme og dermed skolerne en forsvar
lig standard, og det blev nu forbudt enhver anden end de autori
serede skrive- og regnemcstrc at give undervisning i skrivning
og regning. De private skolemestre kunne herefter kun antage
børn til undervisning i religion, stavning og læsning, og deres
skoler sank som følge heraf ned til at blive rene pogeskoler.

Forende niænd og slægter
1 løbet af sen middelalderen var Flensborg blevet en tvesproget
by. Den, der i det 16. årh. kom til staden og aflagde besøg hos de
mænd, der betød noget, kunne let fristes til at tro, at han var
kommet til en by langt nede i det tyske, ikke blot fordi de alle
kunne tale tysk, men også fordi mange af dem var kommet
sydfra eller i hvert tilfælde tilhørte slægter, der stammede fra
det hellige romerske rige og havde bevaret deres tyske sprog og
kultur.
Oppe på slottet sad amtmanden, hans kongelige nådes øverste
repræsentant. Fra 1523—1600 var der 10 forskellige herrer på
Flcnsborghus, og de tilhørte alle den holstenske adels førende
slægter. Der var fire Rantzau’er, tre Ahlefeldt’er, mens slægterne
v. d. Wisch, Pogwisch og Reventlow hver var repræsenteret med
eet medlem. En kort tid fungerede amtsskriver Hans Hartmann
som amtmand. Til at føre amtets regnskab havde slottets herrer
særlige skrivere. Mest kendt af dem er Blasius Ekenberger, der
oversatte Jyske Lov til plattysk. Han var født i Lübeck og blev i
Flensborg gift med en datter af borgmester Franz Holst. Andre
amtsskrivere i 16. årh. var Andreas Schrøder, der i 1556 blev borg
mester, Johan Johel, Claus Wendt, som 1575 blev rådmand, den
førnævnte Hans Hartmann, Paul Wiltfang, tidligere tysk skole
mester i Flensborg, og Erich Marquartsen. Der foreligger ikke
nærmere oplysning om disse mænds afstamning, men navnene
tyder på, at de fleste af dem er kommet sydfra. Derimod var
husfogderne, som skulle tage sig af slottets vedligeholdelse, af
skove og veje, måske snarere af sønderjysk oprindelse. Schack
Piesse nævnes i 1538, men senere forekommer Hans Johansen,
Andreas Sonnicksen og Jørgen Holste.
Selv om amtets folk på forskellig måde havde betydning for
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livet i Flensborg, og en del af dem senere blev borgere i byen eller
ægtede døtre af dens førende mænd, spillede byens egne embedsmænd dog en betydelig større rolle. Vigtigst var byskriveren,
rådets pennefører, som borgerne ustandselig kom i forbindelse
med. Peter Sueruer, der allerede 1510 var scriptor civitatis, byens
skriver, var en gejstlig mand, vikar ved et af kapellerne, og vir
kede lige til omkring 1555. Hans efterfølger Jürgen van der Becke
var oprindelig skolemester i St. Nikolai. Han kaldtes »vellærd«
og må have været en studeret mand. Hans efterfølgere var Johs.
Schmit, Franz Jeriche, Severus Jagel og Hermann Ritzenberg.
Sidstnævnte var søn af en hamborgsk notar, og de andre navne
tyder på, at hans forgængere ligeledes var kommet fra Tyskland,
på hvis universiteter de formodentlig også havde fået deres ud
dannelse.
Byfogden var oprindelig kongens repræsentant i selve byen,
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men allerede i 1413 fik rådet ret til selv at vælge ham blandt
borgerne. Flere af fogderne var da også uden tvivl født i Flens
borg. Dette er muligvis tilfældet med Thomas Lorch, der døde
1531 og var fader til den kendte maler Melchior Lorch, en af
Flensborgs berømteste sønner, hvis veje gik viden om, og hvis
navn var kendt ude i det store Europa. Asmus Uck og Jacob
Boysen var i hvert fald sønderjyder, Jochim Holste måske også.
Fremmed klinger derimod navne som Hans Grip, Hans Winter
berg, Herbert von Badendick, om hvem det siges, at han hverken
kunne læse eller skrive, og Baltzer Wegner.
Større kulturel og sproglig betydning end de verdslige embedsmænd havde kirkens og skolens folk. Af de 26 præster fra refor
mationen til 1600, som har virket i Flensborg, og som man ken
der navnene på, mangler der oplysning om de 9. Af resten var
een fra Holland, fire fra Tyskland, een fra Nordslesvig, to fra
Sydslesvig, mens 9 var født i den by, hvor de fik deres virke.
Selv om de mange ukendte gør resultatet noget usikkert, er der
dog ingen tvivl om, at langt de fleste af præsterne var fra Sønder
jylland, og her som andetsteds var det almindeligt, at de efter
uddannelsen på de tyske universiteter søgte tilbage til fødebyen.
Også en del af latinskolens lærere, 12 af de godt 40, der kendes
fra tiden indtil 1600, var fra Flensborg, to kom fra Nordslesvig,
tre fra Sydslesvig, men ikke mindre end 13 var indvandrede ty
skere.
By skrivere og byfogder var kun byens tjenestemænd og var i
et og alt afhængige af borgmestre og råd, som havde den afgø
rende indflydelse på byens anliggender. Det var kun folk med
anseelse, som regel også med penge og gods, der kom ind i rådet.
Ligesom i det øvrige Sønderjylland og i kongeriget blev rådets
medlemmer så at sige altid udpeget blandt byens købmænd. Der
kunne dog være undtagelser, således blev den fremragende klokkeog bøssestøber Michel Dibier rådmand i 1585. Rådet supplerede sig
selv, om end de 24 mænd efterhånden også fik en vis indflydelse
på valget. Og det var desuden rådet, der udpegede de 24, fra hvis
rækker rådmændene næsten altid blev taget. Det krævedes, at en
rådmand skulle have taget borgerskab og skulle eje hus i byen.
Da den senere borgmester Johann Klöcher i 1593 blev valgt ind
i rådet, blev der klaget over, at han ikke var husejer. Den rige
borgmester Dietrich Nacke, hvis søsterdatter var gift med Klöcher,
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klarede sagen ved at skænke ham et hus i stedet for den »brude
skat«, han skulle have haft med sin hustru.
I Tyskland var det almindeligt, at man kun kunne blive valgt
ind i rådet, når man tilhørte den kreds af familier, hvis medlem
mer i forvejen sad i rådet. En sådan regel kendtes ikke i Flens
borg. Til gengæld var der heller ikke som andetsteds i Sønderjyl
land forbud mod, at nærbeslægtede sad sammen i rådet, og det
viste sig også i løbet af det 16. årh., at nogle få af byens førende
slægter kom til at beklæde en betydelig del af rådmandsplad
serne eller de to borgmesterstillinger, og at der altid var slægt
skab mellem flere af rådsmedlemmerne. I jan. 1593 var Gert
von Oesede og Dietrich Nacke borgmestre. De var begge to født i
Westfalen. Det menige råd bestod af Valentin Paulsen, Jørgen Stef
fensen, Harder Vake, Martin Schwelundt, Asmus Matzen, Michel
Dibier, Herman Lange, Gert von Mehrfelt og Marcus Schröder.
Af dem var Paulsen, Schwelundt, Lange og Mehrfelt indfødte
flensborgere, de to sidstes forældre var dog indvandret fra West
falen. Vake var fra Stade og Schröder fra Kiel. Der foreligger
ingen oplysninger om, hvor Steffensen, Matzen og Dibier er født.
De to første er uden tvivl sønderjyder, Dibier vel nok tysker.
19. nov. samme år indvalgtes i rådet Johann Klöcher, Thomas tor
Smede og Richert Clausen. Klöcher var svigersøn af borgmester
Nackes søster, og han hørte til Nackes store kreds af slægtninge.
Richert Clausens søster var gift med Gert von Mehrfelt og hans
datter Agnes med Mehrfelts broder Hinrich, som senere blev
borgmester, tor Smedes fader var rådmand Reinhold tor Smede,
og hans moder Gesa var datter af rådmand Hans Lange og søster
til rådmand Hermann Lange, som også sad i rådet 1593 og 1596
blev borgmester. Alle de tre nyvalgte var således nær beslægtede
med de ældre rådmænd. Af disse var Vake gift med en tor Smede,
hans søn ægtede 1594 en datter af Gert von Oesede, og en
datter vår gift med Bernt von Oesede. Langes svigermoder Anna
tor Smede var faster til den nyvalgte rådmand tor Smede.
Af de gamle flensborgske slægter, der i 1590’erne var repræ
senteret i rådet, var Richert Clausens en af de ældste. Hans fader
var Claus Richertsen, hans farfader rådmand Richert Haysen.
Farbroderen, borgmester Carsten Richertsen, var gift med en rådmandsdatter Maria Freese. Borgmesterens to sønner, Carsten, død
1596, og Peter Richertsen, død 1593, var begge rådmænd, og en
datter Magdalene var gift med fyrstelig råd, senere rådmand i
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Flensborg Jørgen Beyer. Carsten Richertsen juniors kone var Ca
tharina Beyer, datter af borgmester i Gera Georg Beyer og søster
til Jørgen Beyer. Peter Richertsens datter Ingeborg ægtede råd
mand Asmus Jacobsen eller Festersen, senere borgmestersønnen
Jørgen Schulte. Søsteren Magdalenes mand Jost Nienkercke den
Yngre tilhørte også en familie, der spillede en betydelig rolle i
Flensborg i disse år.
Valentin Paulsens slægt var ligeledes gammel i Flensborg. Hans
farfar Hans Holst var rådmand i byen og ægtede i 1514 Catharina,
en datter af rådmand Hermann Wynbarch, der også tilhørte en af
byens kendte familier. Wilhelm Wynbarch, søn af Hans Wyn
barch, var således borgmester fra 1523—31, og hans datter Elsa
be ægtede Valentin Paulsen. Ægteparret efterlod sig en stor efter
slægt i Flensborg, hvoraf mange blev rådmænd og deputerede.
Familien Wynbarch var i øvrigt langt ude beslægtet med Pay sen
erne, som også havde en del repræsentanter i rådet. Rådmand
Hans eller Haynk Pay sen, som levede i det 15. årh., havde en søn
Boy, der også blev rådmand, og dennes søn Paul blev ligeledes
valgt »i rådsstolen«. Hans datter Elsabe ægtede en søn af Valentin
Paulsen, Vilhelm Valentins, en af de 24.
Også slægten Schivelundt havde gammel rod i Flensborg. Råd
mand Martin S. døde 1540 og var gift med rådmand Peter Nielsens
datter, og en mand af samme navn, formodentlig en sønnesøn,
døde som rådsherre 1594. Dennes datter Ingeborg ægtede Lorenz
Uebbing, en indvandret westfaler, der var knyttet til kredsen om
Dietrich Nacke. Slægten tor Smede var på dette tidspunkt også
ved at være gammel i Flensborg, hvor Thomas t. S. allerede næv
nes 1529. Han blev rådmand 1552, men døde året efter. Hans søn
ner Claus og Reinhold t. S. blev ligeledes rådmænd, men sad dog
ikke samtidig i rådet. Reinhold ægtede en rådmandsdatter Gesa
Lange og havde bl. a. sønnen Thomas, der var medlem af rådet
fra 1593. Thomas gik konkurs 1602, og da opgørelsen var sluttet,
viste det sig, at der foruden den privilegerede gæld var krav i
boet på 155.818 mark lybsk. Hans søn Herman udvandrede til
Sverige, hvor han efterlod sig en stor efterslægt. Reinholds søstre
ægtede kendte flensborgere, Catrine var gift med den senere råd
mand Harder Vake, Mette indgik ægteskab med rådmand og hos
pitalsforstander Hans Kellinghusen, Sophies mand var købmand
Lütke auf der Heide, hvis søn af samme navn blev rådmand i
1613, og endelig blev Anna gift med rådmand Jacob Fink, som
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ligeledes tilhørte en gammel flensborgsk slægt. Hans fader af sam
me navn havde også siddet i rådet og havde foruden Jacob sønnen
Thomas Fink, der var borgmester 1564—86 og var gift med en
datter af ovennævnte Lütke auf der Heide. Navnet Jacob Fink var
særlig yndet i denne slægt. Jacob Fink den Ældres fader hed
det samme og var købmand i Flensborg og gift med rådmand Pe
der Nielsens datter.
I begyndelsen af det 16. årh. var slægten Holst en af de
mest indflydelsesrige. Marqvard Holst eller Holste var borgmester
fra omkring 1505 til sin død i 1522. Hans søn Frantz Holst be
klædte det samme embede fra omkring 1541, til han døde i 1560.
Hans Holst omtales som rådmand i 1517.
I årtierne før og efter reformationen havde det i nogen grad
været indfødte mænd, som havde spillet den afgørende rolle i
rådet, enten de nu var af gammel flensborgsk eller sønderjysk
rod, eller deres forfædre var indvandret en eller flere generationer
tilbage. Der kendes fra tiden til ca. 1550 i alt 15 rådmænd, hvoraf
de 5, måske 6, var flensborgere, to var frisere, og to må efter nav
net at dømme have været sønderjyder. Om ingen vides det med
sikkerhed, at de var indvandrede tyskere, selv om folk som Marquard Hesse, Jacob Schulte, der i øvrigt var i familie med rente
mester Henrik Schulte, Bernt Schurmann og Johan Tilich jo nok
kunne tænkes første gang at have set denne verdens lys noget
længere sydpå end Flensborg. Af de syv borgmestre, der kendes
i første halvdel af det 16. årh., var i hvert tilfælde de tre indfødte
flensborgere, de tre synes enten at have været fra Flensborg eller
fra det øvrige Sønderjylland.
Helt anderledes bliver billedet i tiden efter 1550. En stærk ind
vandring sydfra gjorde sig efterhånden gældende, og de indvan
drede var ikke tilfældige håndværkere, der var på valsen og blev
fristet af en køn flensborgpige eller af udsigten til at få foden
under eget bord. Det var først og fremmest købmænd, i enkelte
tilfælde også fremragende håndværkere, og det var ofte folk, hvis
slægter hørte til de førende i deres hjemstavn. Det er vanskeligt at
sige, hvad grunden var til, at de rykkede teltpælene op for at drage
mod nord. Baggrunden må dog være den stærke opgang i Flens
borgs handelsliv, som fulgte efter Grevefejden og efterhånden
gjorde Flensborg ikke blot til den betydeligste handelsby i hertug
dømmet Slesvig, men til en af de ypperste i kongens riger. For
skellige forhold i hjemlandet har dog sikkert også spillet en rolle.
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Vechta blev ødelagt i 1538 under en strid mellem biskoppen af
Münster og greven af Oldenborg, og 1591 blev den udsat for spa
niernes plyndring. Osnabrück var i det 16. og 17. årh. en by i
tilbagegang, og i årene 1575—77 hærgedes den af en frygtelig pest.
Rent personlige forhold gjorde sig dog også gældende. De folk,
som var kommet herop, drog deres tilbageblevne slægtninge med
sig. Et slående eksempel herpå er borgmester Dietrich Nacke, der
var født i Vechta. Han kom til Flensborg i 1572 og ægtede
året efter Catharina Stenhowers, enke efter Jost Nienkercke. De
havde ingen børn, men nogen skulle jo overtage hans store for
retning. Han fik sin søstersøn Hilmer von Lütten samt Gerhard
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Möllmann og Johan Klöcher, der var gift med hans søstres døtre,
til at komme til Flensborg, og efter hans død fortsatte de tre i
fællesskab virksomheden, der var meget omfattende og alminde
ligvis havde en 7—9 svende uden for byen, i Stockholm, Norge,
Skåne, København og andre steder. Dietrich og Berend Eickholt,
der ligeledes kom fra Vechta, var Nackes søstersønner, og der var
endnu flere, som hørte til denne familiekreds. Rådmand Lorenz
Uebbing fra Quakenbrück var »onkel« til Nacke, og Dietrich Faust
fra Hamm skal have været broder til hans bedstemoder. Evert
Vette var i slægt med Nienkercke’rne, altså med Nackes kone, og
Henrik Striker, der kom til Flensborg lidt ind i det 17. årh., hørte
til familien Eickholt. En del af de mange folk, der var brug for i
Nackes og de andre storkøbmænds forretninger, skaffede de fra
deres hjemstavn. Nogle blev heroppe og tog selv borgerskab.
Foruden dem, der hørte til denne kreds, kom der dog også en
hel del andre westfalere til Flensborg. Klokkestøber Gert von
Mehrfelt var indvandret fra Westfalen, hans søn blev en frem
trædende købmand, rådmand og borgmester. Gert von Oesede,
der ved siden af Nacke vel drev en af byens største forretninger,
var fra Osnabrück og kom til Flensborg omkring 1558. Også han
opnåede at tage sæde i borgmesterstolen. Hans Lange, som alle
rede 1556 var rådmand i Flensborg, var ligeledes westfaler, og
slægten Meincke, som først senere kom til at gøre sig gældende,
var indvandret fra Winten.
Foruden Westfalen har byen Stade spillet en betydelig rolle for
rekruteringen af unge flensborgske købmænd. Herfra kom tor
Smede-slægten og ligeledes bl.a. Vake- og Kellinghusen-siægtei'ne.
Slægten von der Wettering stammede fra Wetterau i Hessen.
Af de 11 borgmestre fra 1550—1600 var de tre født i Westfalen,
tre var flensborgere, heraf dog de to sønner af indvandrede west
falere, een var holstener, og to synes at have været sønder
jyder. Om to kan der intet siges. Fra 1577 var det næsten kun
westfalere eller deres efterkommere, der var borgmestre i den
store handelsstad. I dette år valgtes Gert von Oesede, 10 år senere
Dietrich Nacke, derefter Marcus Schröder fra Kiel, Herman Lange,
Gerhard von Mehrfelt, Johann Klöcher og Heinrich von Mehrfelt,
der blev borgmester i 1607. Af 43 rådmænd fra tiden 1550—1600
var een holstener, 10 tyskere, heraf 6 westfalere, 16 indfødte flens
borgere, de to af disse dog børn af indvandrede westfalere. Der
foreligger ingen oplysning om de øvrige 16’s hjemstavn, men da
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de enten bærer -sen navne, der kendes fra Sønderjylland, eller af
andre grunde må formodes at stamme fra hertugdømmet, kan
man gå ud fra, at de enten er født i Flensborg eller i dens nær
mere eller fjernere omegn. Der er således tale om en betydelig
indvandring sydfra, og ikke mindst fra Westfalen. Men det er dog
flensborgerne og de andre sønderjyder, der er i så absolut flertal,
og der er ikke så mange fremmede blandt rådmændene som
blandt borgmestrene. Dette hænger uden tvivl sammen med, at
westfalerne var de rigeste og mest indflydelsesrige, måske også
de dygtigste af de mænd, som nåede frem til rådsværdigheden,
og derfor var det dem og deres efterkommere, som kom til at præ
sidere i borgmesterstolene, mens de rådmænd, der tilhørte de
hjemlige, men mindre velhavende slægter, eller måske var kom
met til Flensborg fra landsognene og andre byer i hertugdømmet,
måtte nøjes med at sidde i det menige råd.
Gehejmeråd Georg Lorch fra Marburg opholdt sig fra 1565
nogle år i Flensborg. Senere gav han en kort, men ondskabsfuld
karakteristik af byen. Der var i den kun to mænd, som havde et
navn uden for dens grænser eller kunne skrive deres navn gram
matikalsk rigtig, når man da så bort fra skolelærere og præster.
Alle borgernes gøren og laden gik kun ud på at tjene penge. At
de flensborgske købmænd forstod denne kunst, er sikkert nok.
De mange epitafier i kirkerne vidner både om rigdom og selv
bevidsthed. Og når Thomas tor Smede i 1602 kunne have en gæld
på over 150.000 mark lybsk, er det et bevis på, at der i Flensborg
blev drevet forretninger i meget stor stil. Men de velhavende køb
mænd havde også tanker for andet end penge, og de glemte ikke
deres næste og de små i samfundet. Når årtierne på begge sider
af 1600 netop blev så strålende en tid, skyldes det ikke mindst de
mange stiftelser og donationer eller det smukke inventar i kir
kerne, som stammer fra disse mænd.
Flere af de rige købmænd var — trods Lorchs anførte udtalel
ser — folk, som var fortrolige med bogens syssel. Mange af deres
sønner studerede ved de tyske universiteter. Fra 1549—98 var
der således fire mænd af slægten Schwelundt, som blev immatri
kuleret på forskellige universiteter, fra 1582—1638 kom der fire
af navnet Vake, og desuden var der i det 16. årh. medlemmer både
af slægterne Beyer og Kellinghusen, som blev indskrevet i matrik
lerne. Men det skete også, at disse unge mænd ikke fortsatte på
lærdommens løbebane, men vendte hjem for at gå ind i faderens
13
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forretning, måske fordi der her trods alt var et bedre udkomme.
Borgmester Marcus Mandixen havde således studeret i Erfurt,
Jacob Finke og Garsten Richcrtsen i Wittenberg, hvor vist også
rådmand Otto Schulte havde været, Reinhold tor Smede havde
studeret både i Strasbourg og Wittenberg, og sønnen Thomas
havde været på ikke mindre end fem af de store universiteter. Det
var også en af disse lærde mænd, Reinhold tor Smede, som i 1580
sammen med sin svoger Harder Vake grundlagde et bibliotek i
St. Nikolai kirke, og blandt dem, der senere gav gaver til biblio
teket, var mange mænd og kvinder fra byens førende købmandsslægtcr.
De mænd, som rådede for byens ve og vel, var jo kun nogle få
af de mange borgere, der færdedes i byens snævre gader. Hvor
mange mennesker der levede i Flensborg i det 16. årh., vides ikke.
I 1508 skal der have været ca. 420 huse i byen, og i dem kan der
vel have boet en 4000—5000 mennesker. Når borgmester og råd i
Rendsborg 1545 anslog antallet af gavlhuse i Flensborg til 400,
er det vel nok noget overdrevet. Statholder Henrik Rantzau op
lyste en del år senere, at antallet af borgere var 1134, et bemær
kelsesværdigt højt tal. Hvis det er rigtigt, må indbyggertallet sik
kert være steget betydeligt siden begyndelsen af århundredet,
hvilket også er meget naturligt i betragtning af den store udvidelse
af handelen. Tallet er egentlig heller ikke usandsynligt, når man
tænker på, at der i tiden 1558—1600 var 1092 nye borgere, som
aflagde borgerskabseden; de var alle kommet til Flensborg udefra,
thi byens egne sønner var fritaget for eden. Med al mulig forsig
tighed kan man måske anslå antallet af mennesker i Flensborg
i slutningen af det 16. årh. til mellem 6500 og 8000. Det kunne sik
kert svinge en del fra tid til tid, thi gang på gang skete det, at
pesten hærgede, og hundreder af mennesker blev dens offer. 1565
skal mere end 1800 flensborgere være døde af farsoten, som kom
igen 1583 og 1595.
Til borgerskabet henregnede man ikke embedsmænd og andre
folk, der ikke drev borgerlig næring. De adelige, som boede i byen,
betragtedes heller ikke som borgere, selv om de var forpligtet til
at betale skatter. I et restanceregister fra omkring 1631 nævnes 9
adelige, heraf fem damer, som havde ejendom i byen. Alle tilhørte
kendte holstenske slægter som f. eks. Ahlefeldt, Rantzau, von der
Herberge og Buchwaldt.
Fra byens side havde man selvfølgelig ikke noget imod, at unge
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mænd med kapital i ryggen søgte til byen, eller at raske og dyg
tige håndværkere slog sig ned der. Men der klagedes over, at
mange fattige folk fra Jylland og Flensborgs omegn »løber her
ind«. Politiforordningen af 1558 bestemte, at de skulle forvises til
det sted, hvor de hørte hjemme. Og i 1587 enedes rådet, de 24 og
byens præster om, at ingen udenbys, tjenestefolk såvel som hånd
værkere, herefter måtte blive trolovet eller få lov til at bo i byen,
før de foreviste præsterne en godkendelse fra rådet af, at de var i
stand til at bo der og yde tjeneste og pligt til byen og kgl. majestæt.
Inden de unge, der var kommet udefra, måtte drive købmandsskab eller håndværk i byen, skulle de vinde borgerskab og sam
tidig »udgive arvekøb«. Hvis de ikke havde betalt denne særlige
afgift, blev deres gods konfiskeret, når de døde. Allerede i stads
retten hed det, at ingen foged måtte tage nogen til bymand uden
rådets vilje. Og politiforordningen af 1558 påbød, at ingen måtte
handle i byen, før han havde aflagt ed for rådet og borgerskabet
og havde betalt borgerskabspenge og »indgang«, tre mark, halv
delen til kongen, halvdelen til byen. Eden skulle aflægges offent
ligt på tinge, så man kunne se, hvad det var for folk. I hvert fald
i det 17. årh. var det almindeligt, at edsaflæggelsen fandt sted på
allemandstinget. Politiforordningen af 1600 pålagde også den vor
dende borger at melde sig hos borgmesteren i det sogn, hvor han
ville bo, og denne skulle henvise ham til fogden og kæmneren,
for at hans forhold kunne blive nærmere undersøgt, idet ingen
måtte antages til borger, som ikke redeligt kunne ernære sig og
sine. Han skulle endvidere medbringe gode oplysninger fra de|
sted, hvorfra han kom. I øvrigt var det en betingelse for at blive
borger, at man havde eget hus og egen arne.
Foruden de tre mark betaltes senere også en »intrede«, idet de
nye borgere på denne måde skulle bidrage til at betale de stor<|
renter, som måtte ydes af byens gæld. Denne afgift kunne varierë
efter »lejlighed og formue«, fra nogle mark til 20 rigsdaler. Byens
børn skulle ikke tage borgerskab, men det blev i 1587 udtrykkelig!
fastslået af borgmester og råd, at de i ikke mindre grad skulle
være forpligtet af deres forfædres ed »end andre ankomne, som
personligt aflægger ed«.
I 1558 begyndte man i byen at føre en særlig borgerskabsproto
kol. Indtil 1600 aflagde i alt 1092 nyankomne borgerskabseden,
men det var sjældent, at skriveren huskede at bemærke noget om,
hvorfra den enkelte var kommet. Kun i 132 tilfælde foreligger
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der oplysning herom. 44 var fra Nordslesvig, især fra egnen lige
nord for Flensborg, 35 kom fra Mellemslesvig, 8 fra Ejdersted
og de frisiske områder og 5 fra de sydslesvigske byer, 7 var ind
vandret fra kongeriget, heraf kun to fra Jylland. Fra Tyskland
kom der i alt 30, deraf 9 fra Westfalen og 16 fra det nedersaksiske
område, men kun een fra Holsten. Tre hollændere slog sig ned
i Flensborg. Selv om tallene kun er få og tilfældige, tyder de dog
på, at der i denne tid, da den store indvandring fra Westfalen
fandt sted, og da byens styre var så stærkt præget af de tyske køb
mænd i rådet, dog kom flere nye borgere fra de dansktalende om
råder end fra Tyskland, ja vel dobbelt så mange. Det var kun
naturligt, at det blev sognene rundt om, der sørgede for det nye
blod, Flensborg som alle andre byer behøvede og trængte til. Og
i disse sogne taltes fra gammel tid dansk. Flensborg kunne ikke
sådan uden videre slippe af med sin »jyske arvesygdom«, selv om
man i skole og kirke, på tinge og i købmandens bod gjorde, hvad
man kunne, for at blive den kvit. Og så fortæller borgerskabspro
tokollen endda ikke om de mange tjenestefolk og daglejere, som
var kommet ude fra landet eller oppe fra Nørrejylland. Mange af
dem rejste vel tilbage til fødestavnen, men en del blev dog også i
byen og slog sig igennem på en eller anden måde. Det var ikke
mindst for disse folk, den danske gudstjeneste blev indrettet, det
var for dem, den danske præst, som blev ansat i 1588, skulle
prædike. Også de skulle høre Guds ord.

Lov og ret
Medens retsudviklingen i middelalderen kun lader sig følge i
store træk, er der fra tiden efter 1500 bevaret et betydeligt antal
protokoller og aktstykker, som lader den i praksis anvendte ret
fremtræde i temmelig klart lys, i hvert fald for så vidt angår visse
retsområder.
Retsordenens grundlag var fremdeles Jyske Lov og stadsretten;
men i løbet af 16. og 17. årh. ændredes den almindelige retstil
stand i hertugdømmerne i ret vid udstrækning gennem nye al
mindelige lovbestemmelser, der naturligvis også fik gyldighed i
Flensborg. Blandt de større reformlove må særlig fremhæves
Landgerichtsordnung af 1573 (revideret 1636), hvorimod den
1636 udstedte almindelige politiforordning, der efter tidens skik
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vendte sig imod luksus og overdådighed, øjensynlig ikke fik
større betydning i praksis.
Som bekendt fik den berømte »Peinliche Halsgerichtsordnung«
af 1532, »Carolina«, stor indflydelse på retsudviklingen i hertug
dømmerne i dette tidsrum, selv om den sjældent direkte påbe
råbtes i domme. For Flensborgs vedkommende var forholdet nær
mest det, at de gamle bestemmelser inden for strafferetten i
mange tilfælde blev forladt i praksis, og at man opstillede helt
nye straffebestemmelser, der dog ikke blev skriftlig udformet,
men havde gyldighed som fast sædvaneret. I mange tilfælde tog
man da i større eller mindre udstrækning Carolinaens regler til
forbillede. Den betydning, Moseloven fik for bedømmelsen af visse
forbrydelser — ligesom forholdet også var i kongeriget i samme
tidsrum — beroede ligeledes helt og holdent på sædvane og
praksis.
Den i Tyskland siden middelalderens udgang anvendte romer
ske ret blev kun i ringe udstrækning »reciperet«, anerkendt som
gældende ret, i Flensborg og det øvrige Sønderjylland. Egentlige
forbud mod at påberåbe sig de romerske retskilder foreligger
først i 1708 og 1746. Disse bestemmelser, hvis overholdelse var
påbudt under straf, kom vel til at danne en hindring for en vi
deregående reception af romerretten; men de kunne ikke skrue
udviklingen tilbage. Landgerichtsordningen byggede til dels på
romersk ret, som på den måde i et vist omfang fik gyldighed i
hertugdømmerne, og adskillige i praksis hyppigt anvendte rets
instituter var direkte overtaget fra romerretten. Jo længere man
kommer ned i 17. årh., i desto højere grad præges retsprotokol
lerne i Flensborg af latinske retsudtryk; men i en sag for borg
mestre og råd i 1646, hvor den ene part påberåbte sig den såkaldte
lex defamari i Justinians codex (7, 14, 5), fandt borgmestre og råd
dog anledning til at udtale, at denne lov ikke kunne komme til
anvendelse, »da man retter sig efter lovbogen Cd. v. s. Jyske Lov)
og stadsretten.«
Samtidig med at retsordenen i Flensborg gennemgik den for
hertugdømmerne almindelige udvikling, udstedtes der en række
specielle bestemmelser for Flensborg, af hvilke de to politiordnin
ger af 1558 og 1600 er de vigtigste. De var begge vedtaget af rådet
og de 24 mænd og stadfæstet af kongen. Ordningen af 1600 re
præsenterer en revision af den ældre, men var udvidet med en
række nye bestemmelser.
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Nordre del af Flensborg.
Fra det Beyerske epitafium 1591 i Marie kirke.

Indholdet var i første linie af politimæssig karakter, men re
præsenterede til en vis grad en à jour-føring af lignende bestem
melser i stadsretten, som tiden var løbet fra. Der blev givet regler
om vedligeholdelse af bygninger og plankeværker. Det forbødes
fremtidig at tække husene med strå. Hvert år ved Mikkelsdag
skulle alle fyrsteder besigtiges og de, som ikke var i orden, sønderslås. Kæmnerne og fogden skulle en gang om året bese og
justere alle måle- og vægtredskaber.
Byrettens regler til værn for borgernes næringsinteresser var
nærmere udpenslet. Fremmede skippere måtte kun sælge i hele
og halve skippund og kun i hele og halve »Laken« og ikke med
alen. Ved en praktisk, men ikke særlig human ordning søgte man
at gribe ind over for de mange tiggere. Een gang om året skulle
de forhøres om, hvor de hørte hjemme, og de, som ikke var
hjemmehørende i byen, skulle udjages, medens resten blev forsy
net med et tiggertegn, der tjente dem som legitimation for frem
tiden. Denne ordning havde for øvrigt et sidestykke i den almin
delige lovgivning i kongeriget. Børn skulle holdes enten til skole
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eller et ærligt håndværk og måtte ikke drive om på gaderne, og
hvis ingen formaninger hjalp over for dem, skulde de af bødlen
udjages af byen.
En betydelig plads i politiordningerne optages, som man kunne
vente, af detaillerede forbud mod luksus af forskellig art. Det
blev nøje fastsat, hvor mange gæster man måtte indbyde til bryl
lup, og befolkningen inddeltes med henblik herpå i tre katego
rier: de mest formuende folk, de »mittelmetigen« folk og de
ringeste, tjenestepiger og karle, således at hver af disse grupper
undergaves forskellige regler. Også om klædedragten fandtes
nøje udpenslede forskrifter.
Politiordningen af 1600 indførte en egentlig vagttjeneste i byen,
således at borgerne efter tur skulle gå nattevagt. 1633 afløstes
dette ombud af et egentligt vægterkorps på 6 mand, der udførte
vagttjenesten »for en vis billig løn.«
Håndhævelsen af byens retsorden lå ligesom i middelalderen
i hænderne på byens egne myndigheder. Borgmestre og råd pådømte de sager, som rejste sig af overtrædelser af byens ret, men
kunne dog henskyde sagen til kongens afgørelse. I borgerlige
sager var der desuden adgang til egentlig appel til denne af de
domme, som borgmestre og råd havde afsagt. Byfogden overvæ
rede retsforhandlingerne for at varetage kongens interesser, men
deltog ikke i sagernes afgørelse, og et forsøg fra hans side i 1618
på at opnå større indflydelse blev afvist af rådet. Derimod be
klædte han sammen med de to kæmnere den såkaldte kæmnerret, der trådte sammen en gang om ugen til pådømmelse af min
dre straffesager, som dog kunne appelleres til borgmestre og råd.
Desuden fandtes et par særlige domstole i byen med meget be
grænset kompetence.
Borgmestre og råd skulle ifølge politiordningen af 1600 træde
sammen hver 14. dag om mandagen, »således som det også hidtil
havde været brugeligt«. Til afsigelse af dom krævedes, at halv
delen af rådet var til stede. Dommene indførtes af byskriveren i
særlige protokoller, af hvilke den såkaldte »Rode boek«, der inde
holder de i årene 1560—1608 påkendte straffesager, har betydelig
kulturhistorisk interesse.
Gennemgår man »Rode boek«, ser man, at strafferetten nu
prægedes af betydelig større strenghed end i middelalderen. Hvis
tiltalte ikke straks tilstod, var det almindeligt at underkaste ham
pinligt forhør, d. v. s. tortur, hvorved strafferetsplejen fik en

LOV OG RET

201

langt brutalere karakter end den i kongeriget anvendte. Ifølge
recessen af 1558 måtte tortur nemlig alene anvendes over for
dem, som allerede var dømt til døden for nogen ugerning, og når
det er blevet hævdet, at recessen også anvendtes i hertugdøm
merne, gælder det altså ikke på dette punkt. Principielt var
det den forurettede, der optrådte som sagsøger i straffesagen
og nedlagde påstand om straf. Undtagelsesvis skete det dog, at
byfogden optrådte som anklager, f. eks. i tyverisager, hvor den
bestjålne ikke selv ville rejse sagen. En egentlig inkvisitorisk
proces, hvor anklager og domstol var identiske, forekom altså
ikke.
Blandt straffesagerne dominerede navnlig drabs- og tyveri
sager. Som tidligere omtalt var manddrab i middelalderen en sag,
som af gjordes ved bøder, om end af meget betydelig størrelse.
Med pengenes faldende værdi var bøderne naturligvis blevet væ
sentlig mindre følelige i tidens løb, men en opskrivning af bøde
beløbene fandt ikke sted. Manddrab var nu blevet en sag, som
medførte dødsstraf, således som det var foreskrevet i Moseloven
og i Carolina. Ved enkelte lejligheder fandt den gamle opfattelse
udtryk, når manddraberen og hans slægt under sagen tilbød
bøder, undertiden med den tilføjelse, at den dræbtes arvinger
selv kunne fastsætte bødebeløbet; men i sådanne tilfælde lød
dommen på dødsstraf »i henhold til Guds lov og verdslig ret.«
Henrettelsen skete ved sværd på Koberg.
Forelå der mord, blev gerningsmanden derimod dømt til rad
brækning. Dette var også i overensstemmelse med Carolina; men
medens mord efter denne lov nærmest svarede til, hvad der op
til nutiden betegnedes som overlagt drab, opretholdt man i Flens
borg den gamle forståelse af begrebet mord, således som det klart
fremgår af en sag, der pådømtes 23. aug. 1566. Her krævede sag
søgeren en almindelig manddraber dømt til radbrækning, og rå
det måtte i denne anledning belære ham om, at det begåede drab
ikke kunne betragtes som mord, eftersom det ikke var begået »i
krat eller mose« eller i øvrigt hemmeligt, men i forskellige folks
nærværelse.
Der er utvivlsomt forekommet tilfælde, hvor dommerne krym
pede sig ved at anvende dødsstraffen i tilfælde af almindeligt
manddrab, når drabsmanden gjorde et særlig fordelagtigt ind
tryk, og der forelå formildende omstændigheder, men stillet over
for Moselovens bud: »Den, der slår et menneske, så at det dør,

202

LOV OG RET

skal visselig dødes,« havde de intet valg. Det er formodentlig et
sådant tilfælde, som forelå 31. maj 1566, hvor dommen undtagel
sesvis udtaler: »Vi dømmer dig ikke, men din egen handling og
den hellige ret dømmer dig.«
For tyveri foreskrev stadsretten dødsstraf, når det drejede sig
om større tyveri — hvorved formentlig i overensstemmelse med
Jyske Lov forstodes tyveri til værdi af % mark eller derover —
og det var desuden en betingelse, at tyven var grebet på fersk
gerning. Jyske Lov sidestillede imidlertid tilståelse med pågri
belse på fersk gerning, og med de til rådighed stående tortur
midler var der i reglen ingen vanskeligheder forbundet med at
fremkalde tilståelse. Sondringen mellem større tyverier og andre
tyverier tillagde man øjensynlig ikke mere nogen betydning, så
ledes at den almindelige tyveristraf nu var blevet hængning.
Drejede det sig om tyveri af kirkeblokken, var straffen dog rad
brækning fra neden.
Denne strenge behandling af tyveriforbrydelsen skyldtes ikke
nogen påvirkning fra Moseloven, som tværtimod var ret lem
fældig m. h. t. denne forbrydelse, og det virker derfor noget over
raskende, at en dom af 3. dec. 1566 påberåber sig »den hellige
lov« som hjemmel for, at tyven skulle hænges. Hængningsstraf
fen var dog ikke helt uundgåelig. Forelå der således forbøn fra
den bestjålne og fra »adelspersoner og gejstlige folk«, kunne
straffen formildes. I et tilfælde fra 1595 erstattedes hængnings
straffen således med halshugning med sværdet, hvilket i datidens
øjne indeholdt en væsentlig formildelse, da halshugning ikke
havde den vanærende karakter som hængning. I en sag fra 1564
gik man endnu videre. Det drejede sig om en kvinde fra Ham
borg, der slap med at afgive en såkaldt »orfejde«, hvorved hun
erklærede, at hun fortjente døden for sin forbrydelse, og at hun
var taget til nåde efter adskillige personers forbøn, ligesom hun
forpligtede sig til altid at holde sig borte fra Flensborg og byens
område. Ved overtrædelse af denne forpligtelse skulle hun være
hjemfalden til den forskyldte straf. Sådanne orfejder var ikke
ualmindelige i sager af forskellig art. De afgaves under ed og
segl og skulle ifølge »Rode boek« opbevares på rådhuset.
For kvinders vedkommende ansås i øvrigt hængningsstraffen
for uanvendelig. De blev henrettet med sværd på galgebakken
og begravet på denne, hvorved forbrydelsens æreløse karakter
understregedes. I et enkelt tilfælde fra 1595 ses en kvinde dog
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straffet med hængning for tyveri; men her forelå det særligt
graverende forhold, at hun havde optrådt i mandsklæder imod
Guds forbud, hvorfor hun »andre til skræk og advarsel« skulle
hænges og med strikken bringes fra livet til døden.
For udgivelse af falske penge var straffen radbrækning —
Carolina foreskrev bålstraf. — Væsentlig mildere synes doku
mentfalsk at være blevet behandlet. I et tilfælde fra 1564 havde
en mand således skrevet et falsk brandstødsbrev for en anden,
hvoraf fremgik, at den pågældendes hus var brændt, og hans to
børn omkommet ved samme lejlighed. Den person, som i 4 år
havde benyttet brevet, uagtet han aldrig havde haft noget hus
eller mistet nogen børn, dømtes til kagstrygning og forvisning fra
byen, medens falskneren selv hemmeligt af rådet blev sluppet
ud af fængslet og benådet for kagstrygning — der altså synes at
have været den normale straf. Hvad der ligger bag ved denne
ejendommelige historie, kan ikke ses af kilderne.
I det sidstnævnte tilfælde synes det mest graverende forhold
altså at have været den bedrageriske udnyttelse af brandstøds
brevet. Et andet bedragerisk forhold af særegen karakter fore
lå til påkendelse 15. aug. 1561. Det drejede sig om en gift mand
i Flensborg, som i adskillige personers nærværelse havde ladet
sig trolove med en anden mands datter, i hvilken anledning den
fremtidige svigerfader havde, spenderet en tønde øl på selskabet.
Da sagens rette sammenhæng kom frem, dømtes den foregivne
svigersøn til at stå en time ved kagen som eksempel for andre,
for at de ikke i lignende tilfælde skulle forhåne den hellige ægte
stand og Guds ordning. Derefter skulle han piskes til kagen,
føres ud af byporten og sværge en orfejde under fortabelse af
sin hals.
I tilfælde af blasfemi ses anvendt straf af kagstrygning i for
bindelse med afhugning af det ene øre, som derefter nagledes
til kagen. Hertil kom forvisning fra byen i forbindelse med afgi
velse af en orfejde, således at den pågældende, hvis han over
trådte denne, skulle være hjemfalden til bålstraf som troldkarl.
Også almindelige trolddomssager spillede naturligvis en be
tydelig rolle i Flensborg ligesom overalt i datiden; men nogen
mere omfattende overlevering om dem er ikke bevaret.
1583 hører man om, at en kvinde, som var blevet besvangret
af en anden end sin ægtemand og således havde begået hor, alene
straffedes med forvisning fra byen. Da hun senere indfandt sig,
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dømtes hun til kagstrygning og på ny til at forvises fra byen, den
ne gang under trusel om, at hun, hvis hun kom tilbage, ville blive
puttet i en sæk og druknet. Drukningsstraffen for tredie gang
begået hor var i overensstemmelse med den i kongeriget gæl
dende ret, mens de andre straffe hverken havde hjemmel i rigs
lovgivningen eller i stadsretten.
En betydelig rolle spiller i retspraksis injuriesagerne. Menne
skene i det 16. årh. var karakteriseret ved en overordentlig øm
findtlighed over for ærefornærmelser, som står i en vis kon
trast til den indstilling, som prægede dem i andre henseender.
Forklaringen herpå må i sidste instans søges i, at der i datiden
var et svælg mellem »ærlige« og »uærlige« folk. Enhver ærlig
mand eller kvinde måtte derfor vel vogte på sit rygte og være rede
til om fornødent at gå rettens vej for at få fjernet enhver plet,
som kunne være sat på dette, for at der ikke skulle blive hæn
gende nogen som helst mistanke, der kunne medføre, at man
ikke betragtedes som et fuldt værdigt medlem af de ærlige mænds
og kvinders samfund. Straffen for ærefornærmelser var ligesom
i kongeriget 3 marks bøde, men denne deltes i Flensborg mellem
den forurettede, fogden og byen, og var med den daværende
pengeværdi nærmest af symbolsk karakter. Det afgørende var,
at den domfældte mistede sin ære ved idømmelsen af »de tre onde
mark«. Æresfortabelsen synes dog i Flensborg i 16. årh. jævnlig
at have været tidsbegrænset, således at dommen alene udeluk
kede injurianten fra »fromme folks gilde og lav« i år og dag,
hvorefter den pågældende kunne tages til nåde igen af fogden.
Var ærefornærmelsen fremsat af en gift kone, hvilket synes at
have været ret almindeligt, måtte manden betale bøderne. Var
injurien ikke udtalt i vidners nærværelse, var der dog adgang for
injurianten til at benægte, at han havde fremsat ærefornærmel
sen, med ed af 11 »erfbesetene« borgere, men der krævedes i så
fald ofte, at han yderligere afgav en æreserklæring, d. v. s., at
han højtideligt erklærede, at han ikke vidste andet at sige om
klageren, end hvad der sømmede og anstod sig ærlige og uberygtede personer.
For den ældre ret havde det været karakteristisk, at hvis en
person under samme sag blev fundet skyldig i flere forhold, der
var belagt med bødestraf, blev bøderne lagt sammen. Dette »ab
solutte kumulationsprincip« opretholdtes i Flensborg, efter at
livs- og legemsstraffe i stor udstrækning var trådt i bødestraffe-
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nes sted. I det ovenfor omtalte tilfælde, hvor en person havde
gjort sig skyldig i tyveri fra kirkeblokken og som følge heraf
skulle straffes med radbrækning, havde han tillige begået flere
almindelige tyverier. Resultatet blev da, at man over det hjul, i
hvilket det radbrækkede legeme var anbragt, oprejste en galge
for at symbolisere den hængningsstraf, til hvilken han også
havde gjort sig skyldig. En tilsvarende dom findes fra 1568, hvor
der forelå sammenstød mellem mord og tyveri.
Med en sådan mekanisk anvendelse af de i den skrevne og i den
uskrevne ret overleverede normer ville det naturligvis være ufor
ligeligt, at der kunne finde en egentlig strafudmåling sted. Hver
enkelt forbrydelse havde sin takst, og den kom principielt til an
vendelse uden hensyn til den enkelte forbrydelses objektive grov
hed eller gerningsmandens subjektive forhold. Kun hvor der
forelå forbøn fra sagsøgerens side, eller han i hvert fald ikke
stillede sig afvisende over for andres forbøn, kunne der i visse
tilfælde blive tale om at anvende en mindre straf end den nor
male. Som nævnt skete dette dog ikke i tilfælde af manddrab,
hvor også Moselovens regel måtte være til hinder herfor. I til
fælde af tyveri synes man i slutningen af århundredet at have
været betænkelig ved at formilde straffen, uagtet det øjensynligt
drejede sig om en meget ung forbryder, medens man en menne
skealder tidligere havde vist stor overbærenhed over for en for
bryder, som ikke var hjemmehørende i byen. Kun når det drejede
sig om børn, anså man sig berettiget til at gå ned under lovens
almindelige straf, sandsynligvis under påvirkning af Carolinas
regler herom. En rystende sag fra 1564, under hvilken en dreng
blev underkastet tortur og derefter tilstod at have stjålet, faldt
således ud til kagstrygning — da han endnu var så lille og kun
ca. 12 år — i forbindelse med afgivelse af en orfejde, hvis over
trædelse skulle medføre døden i galgen. Hans to endnu mindre
brødre slap med at blive fulgt til stadsporten af bødlen, for deres
vedkommende under trusel om kagstrygning, hvis de nogen
sinde vendte tilbage. Hvad der blev af de ulykkelige børn, inter
esserede ikke de retshåndhævende myndigheder.
Når anvendelsen af tortur og livs- og legemsstraffe på denne
måde var kommet til at dominere strafferetten, var det en natur
lig følge heraf, at bødlen, »der Frone«, fik en fremtrædende
plads inden for retshåndhævelsen. Han omtales gang på gang i
retsprotokollerne, jævnlig med navns nævnelse, som mester Jo-
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chim eller mester Hermann. Det var ham, der skulle eksekvere
dommene over den dømte »og gøre ham ret og ingen uret«. Den
sidste formel fremtræder med en vis stereotyp karakter, men
dækkede over en yderst alvorlig realitet. Det var bødlens opgave
at eksekvere den idømte straf og intet herudover. Hvis han til
føjede den dømte større lidelser, end dommen hjemlede, hvad
enten det skete forsætligt eller af uagtsomhed, gjorde han den
dømte uret, og rundt om i landene hører man om, hvorledes dette
kunne resultere i, at den forsamlede mængde lynchede bødlen.
Netop i Flensborg synes denne reaktion over for en uheldig bød
del at have været anset for naturlig. Således blev i årene 1573—
85 ikke mindre end 3 bødler stenet af mængden på retterstedet
under fuldbyrdelsen af straffe.
Inden for privatretten er den vigtigste nydannelse i 16. årh. ind
førelsen af et egentligt realregister over byens ejendomme i 1508.
I dette register opførtes de rettigheder i form af grundbyrder og
panterettigheder, som hvilede på de enkelte ejendomme, på hver
ejendoms folium eller side i registret. I adskillige tyske byer var
i løbet af middelalderen indført protokoller til registrering af
sådanne privatretlige rettigheder over faste ejendomme, men den
i Flensborg indførte ordning, hvorefter samtlige indførsler ved
rørende hver enkelt ejendom blev holdt samlede, betegnede et
stort teknisk fremskridt på et meget tidligt tidspunkt af det så
kaldte protokollationsvæsens udvikling. I Hannover var et til
svarende realregister vel indrettet allerede 1428, men de fleste
steder nøjedes man langt ned i tiden med kronologisk ordnede
protokoller. I kongeriget blev egentlige realregistre først indført
1845 i hele landet. Om registrering af de pågældende rettigheder
var en betingelse for deres retsgyldighed, er dog tvivlsomt; men
i hvert fald havde registreringen en meget stor bevismæssig be
tydning, og ifølge et responsum, som borgmestre og råd afgav
1581, nød de i rådsbogen indførte rettigheder fortrin i debitors
bo frem for andre krav på dette. På den anden side fremgår det af
en dom af 1551, at panteretten i et hus kunne gøres gældende
over for den godtroende køber af dette, og det omtales ikke i den
udførlige sagsfremstilling, at panteretten fremgik af realregistret,
hvoraf kan sluttes, at der ikke dengang var knyttet særlige rets
virkninger til protokollationen. Et kongeligt mandat af 1597 fast
slog derimod, at pantsætninger, stiftelse af grundbyrder og for-
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Blasius Ekenbergers epitafium L56S.
Epitafiet er opsat i E.s levetid. Billedet i midten er den romerske gud
for »grænserne« (Terminus). Han er omgivet af timeglas og ægte
parrets våben.

skellige andre retshandler ikke skulle have retsgyldighed, med
mindre de var registreret.
Inden for arveretten konstaterer man, at gyldigheden af testa
menter øjensynlig ikke betragtedes som noget større problem. I
noget senere tid var det, i hvert fald i andre dele af Sønderjyl
land, anset for et yderst tvivlsomt spørgsmål, hvorvidt et testa
mente kunne have retsgyldighed, hvis det ikke var forsynet med
konfirmation af landsherren. I Flensborg gik man endog så vidt,
at man opretholdt mundtlige testamenter, når de var oprettet for
vidner, og disse under deres saligheds ed bekræftede indholdet.
Den almindelige retsudvikling i Flensborg i 16. og 17. årh. ad
skiller sig ikke væsentlig fra den, som fandt sted i kongeriget i
samme tidsrum. Dette er så meget mere bemærkelsesværdigt, som
man kunne have ventet, at navnlig privatretten i Flensborg var
blevet påvirket af romerretten i langt højere grad, end kongerigets
privatret blev. Visse institutioner var særegne for byen og fore
greb en udvikling, som andetsteds fandt sted på et senere tids-
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punkt. At strafferetten havde fået en ret drakonisk karakter, var
ikke udtryk for nogen konservatisme, idet den middelalderlige
strafferet var forholdsvis lemfældig. Det var tværtimod i pagt
med den i datiden mere moderne opfattelse af strafferettens op
gave, når livs- og legemsstraffe kom til at indtage en så fremtræ
dende plads. Straffen skulle tjene ligesindede til afsky og til
skræk og ikke i første linie skaffe den forurettede oprejsning for
den begåede forbrydelse. Hvad der imidlertid er særligt for Flens
borg, er den omstændighed, at retsudviklingen til en vis grad fandt
udtryk i videnskabelige fremstillinger af den gældende ret, og at
sådanne fremstillinger selv kan have bidraget til at lede udviklin
gens gang. I en tidsalder, som ellers kendetegnes ved en næsten
fuldstændig mangel på behandlinger af nationale retskilder, er en
sådan litterær produktivitet i en enkelt by nærmest et særsyn. Her
skal blot nævnes det af byskriveren Johannes Meier 1616 forfat
tede Compendium juris Cimbrici seu methodus juris Danici, der
fremtræder som en systematisk fremstilling af den i Jyske Lov
indeholdte ret. Nogen større lærdom bærer værket vel ikke præg
af, men ca. 75 år senere karakteriserede den juridiske professor
Peder Hansen Resen det som nyttigt og nødvendigt, ikke blot for
dem, som studerede den danske ret, men også for dem, som
skulle gøre praktisk brug af den for retten, og da der findes ikke
helt få håndskrifter af dette arbejde, har det sandsynligvis også
tilfredsstillet et vist behov. En afhandling af Meier om arve
retten efter dansk ret fandtes tidligere i et håndskrift på Uni
versitetsbiblioteket og brændte sammen med dette 1728.
Af langt større betydning blev dog Blasius Ekenbergers virk
somhed. Han virkede i mange år som en meget benyttet sagfører
i Flensborg, og man møder atter og atter hans navn i retsproto
kollerne, undertiden også som part, idet hans stridbare sind skaf
fede ham mange processer på halsen. Hans største bedrift var
hans oversættelse af Jyske Lov til plattysk, som han 1592 fik
autoriseret til brug ved retterne. Den benyttedes endnu i 19. årh.
Desuden forfattede han et såkaldt repertorium over danske rets
udtryk, med angivelse af de retsregler, som angik de enkelte rets
begreber, og endelig udarbejdede han en omfattende kommentar
til Jyske Lov, ordnet systematisk. Den første del af denne Elucubratio er udgivet, resten findes kun i håndskrift. Af særlig inter
esse i dette arbejde, som naturligvis ikke ved sine jævnførelser
med romerretten har større videnskabelig betydning i nutiden,
er de mange oplysninger om retsbrugen i 16. årh.

KRIG OG PLYNDRING

209

Krig og plyndring
Forsvaret af Flensborg mod ydre fjender var baseret på det
døde værn, bymuren, og på det levende, borgervæbningen. Befæst
ningen kunne dog ikke holde stand mod et angreb fra en fjendt
lig hær. I Christian III.s byvedtægt hed det også kun, at murens
opretholdelse havde betydning for lov og orden, så at »uth unnd
intholopende« ved nattetid kunne forhindres. Vedligeholdelsen af
mur og plankeværker tilkom ejerne af grundstykkerne langs by
muren. Hvis der opstod strid om denne forpligtelse, holdt kæm
nerne, som havde opsyn med byens værn, åstedsforretning sam
men med nogle af de 24 og traf afgørelse i spørgsmålet. Gang på
gang indskærpedes det med trusel om bødestraf, at borgerne
skulle holde murene vedlige. Derimod havde byen ansvaret for
portene.
Christian IV.s byvedtægt foreskrev, at enhver borger selv skulle
sørge for værge og våben og altid holde dem klar til brug i til
fælde af truende fare. En rådsherre med titel af høvedsmand,
»Hauptmann«, førte kommandoen over borgervæbningen, og un
der sig havde han en løjtnant og en fenrik for hver af de to by
halvdele. Som grundlag for udskrivningen af soldater brugtes en
inddeling af byen i roder, hvis forstandere, rodemestrene, bl. a.
skulle tilse borgernes våben og sammen med byfogden sørge for
en retfærdig fordeling af indkvarteringerne. På rådhuset fandtes
et rustkammer med rustninger, lanser og spyd, stormhuer, mu
sketter og sidevåben. Til at passe og pleje disse våben ansatte rå
det i 1610 en harniskpudser og en bøssemager.
Gennem fire krige i løbet af det 17. årh., kejserkrigen, Torstenssonfejden, Karl Gustav-krigene og den store nordiske krig, kom
Flensborg ud for hårde prøvelser. Den i 1618 udbrudte 30-årskrig
medførte bl. a., at landdagene efter 1620 måtte vedtage en række
skatter. I forbindelse med landdagens møde i Flensborg 1620
holdt kongen mønstring af borgervæbningen og inspicerede et
nyt skib, som han havde under bygning på værftet. De tre kirke
sogne stillede 169 soldater, der var fritaget for skat. 1623 måtte
rådet indvillige i en femdobbelt plovskat, hvoraf kun halvdelen
var kommet ind 1624. For at undgå strafbetaling udredede rådet
600 rdl. Det var nødvendigt at sikre levnedsmiddelforsyningen, og
rådet forbød derfor i 1624 al kornudførsel. Bysvendene og port11 Flensborg bys historie
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vægterne blev gjort ansvarlige for forbudets gennemførelse. I
slutningen af samme år fik byen efter ansøgning til kongen nå
digst bevilget 150 læster korn fra kongeriget, til trods for at der
også dér var eksportforbud. I sept. 1624 fastsatte rådet maksimal
priser på rug, byg og havre, der skulle gælde, så længe dyrtiden
varede. I den følgende vinter så det sort ud for forsyningen med
brødkorn, og flensborg-skipperne fik derfor tilladelse til at sejle
til de tyske Østersøhavne for at købe rug. Da pesten huserede
flere steder, måtte man sikre sig, at leverandørerne ikke var syge,
og af samme grund var det strengt forbudt at tage hamp, hør og
humle og lignende »urene varer« med hjem.
Under indkvarteringerne af de skiftende troppekontingenter
kom det ofte til sammenstød mellem soldater og borgere. I som
meren 1623 kom den kgl. kaptajnløjtnant og nogle af hans folk
i klammeri med flensborgerne. Kaptajnløjtnanten lod trommerne
røre og lod hele sin afdeling marchere op foran borgmester Car
sten Beyers hus, hvor en undveget soldat var blevet pågrebet.
Det lykkedes borgmesteren at besværge uroen ved forhandling,
men løjtnanten viste yderligere mangel på respekt for byens
øvrighed ved ikke at give møde for kæmnerretten.
På forskellige måder deltog byen i krigstidens svære udgifter.
Indtil sin død i jan. 1627 var statholderen Gert Rantzau en god
støtte for kongen i arbejdet med at få stænderne til at yde deres
bidrag. En opgørelse over indkvarteringsudgifterne i Flensborg
1626—27 viste, at de samlede krigsudgifter i dette tidsrum beløb
sig til knap 4000 mark. Der var dog betydelige uligheder i byrde
fordelingen. Nogle borgere slap med få dages indkvartering. En
enkelt klagede i 1632 over, at han i 1627 havde haft tre soldater
i kvarter i 34 dage, og endnu i 1632 havde han ikke fået nogen
erstatning. Da han kunne dokumentere sine krav, fik han støtte
fra amtmanden, som bad bystyret om at hjælpe manden til
hans ret.
Efter den gode kornhøst 1625 modtog rådet en opfordring fra
kongen til frivilligt at yde bidrag til den kgl. »armadas« under
hold. Først besluttede det at rådslå med nabobyerne, men da for
handlingerne ikke resulterede i nogen fællesoptræden, vedtog
Flensborg at sende 300 tdr. korn til Hamborg, hvor det skulle
formales og bages til tvebakker for derfra at fragtes til kongens
kvarter. Kongen kunne også drage nytte af flensborgernes sag
kundskab på skibsbygningens område. I 1626 sendtes otte skibs-
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tømrere fra Flensborg til den kgl. flåde i Glückstadt. Der var dog
samtidig hårdt brug for arbejdskraften hjemme i byen, idet der
byggedes to nye skibe til kongen, og Flensborgs egne skibe des
uden skulle repareres efter vinteren, og rådet bad derfor om
snarest muligt at få tømrerne tilbage.
Da det blev alvor med udskrivningen til krigstjeneste, gjorde
mandskabet vanskeligheder. I 1622 blev der af 90 indregistrerede
unge mennesker ved lodtrækning udtaget 50 til øjeblikkelig tjene
ste. De fleste af disse var ikke meget villige til at springe soldat
og købte sig fri ved at stille stedfortrædere. Det var imidlertid
udtrykkeligt forbudt, hvorfor rådet det følgende år besluttede
at inddele byen i 100 roder og bestemte, at hver rode skulle stille
een mand. Under udrykning fik de 4 rdl. hver om måneden i
sold. For at være et godt eksempel for sine bysbørn stillede borg
mester Marcus Schröder sig i sin rode. Han skulle føre tilsyn
med delingens geværer og rustninger for en ekstrasold på 4 rdl.,
og rådet vedtog at anmode kaptajnen om en korporalsudnævnelse
til borgmesteren.
En måned efter at mandskabet var udtaget, skulle styrken høj
tideligt overdrages til kaptajn Claus von Andersen på allemands
ting i nærværelse af råd og borgerskab. Men soldaterne stak af.
Rådet og de 24 prøvede først at få tilvejebragt en mindelig ord
ning. Soldaterne erklærede imidlertid, at de nok ville adlyde
konge og byøvrighed, men de ville ikke stå under Claus von An
dersen, og hvis de ikke fik en måneds ekstrasold, vilde de ikke
rykke ud. Stillet over for en sådan opsætsighed måtte rådet gribe
ind med hård hånd. Byens borgere aflagde ed på, at de ville
hjælpe rådet med at bryde soldaternes modstand; det lykkedes
at finde frem til hovedanførerne, der blev lænket og ført til slot
tet. Derefter overgav de andre sig. De slap fra det med livet, men
måtte offentligt bede amtmand og byens øvrighed, deres kaptajn
og det forsamlede borgerskab om tilgivelse samt sværge ubetin
get lydighed mod konge og kaptajn.
I sommeren 1625 trak det sammen igen. Statholderen krævede
mønstringen gentaget, og udbuddet skulle holdes marchklart. Nu
viste det sig, at ikke blot de menige borgere var uvillige til at
møde, men rådet søgte også at komme udenom. Det tilbød at
betale hvervning af fremmede for at beholde byens børn hjemme.
Den forudgående lange fredstid havde øget købmandsbefolknin
gens naturlige uvilje mod krig. Omsider kom delingen afsted.
14*
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men i juli 1626 skrev Gert Rantzau til rådet, at af det opbud,
der var blevet overdraget ham, var 16 ganske simpelt stukket af.
Derfor krævede han, at de skulle møde frem inden 12 dage eller
erstattes af andre.
Efter Christian IV.s nederlag ved Lutter am Barenberg i aug.
1626 blev målet at forsvare Elbgrænsen. Kongen havde sidst i juli
udstedt ordre om almindelig mobilisering af hele den mandlige
befolkning mellem 18 og 55 år. Under trusel om livsstraf skulle
alle møde »mand ved mand til fods og til hest« og adlyde krigs
kommissærernes befalinger. I et fire dage langt møde traf Flens
borgs råd og borgerrepræsentation en række vigtige beslutninger.
Rådmand Jonas Hoyer valgtes til høvedsmand med den opgave
at føre borgervæbningen til dens bestemmelsessted. Alle skibe
i havnen blev beslaglagt, men skulle dog have lov til at bringe
borgernes gods til sikre steder. For at kunne bemande skibene
blev søfolkene undtaget fra »generalopbuddet«. Der blev valgt to
»provianteringsmestre« til at sørge for indkøb af forsyninger til
byen. Byens krigsudgifter blev anslået til næsten 24.000 mark.
De tilbageværende borgere svor på rådhuset, at de ikke uden
rådets tilladelse ville vige fra byen, men holde ud selv i den
yderste nød og fare, og at de ville beholde så meget af deres ejen
dom hjemme, at de kunne tage del i alle skatter, indkvarteringer
og andre byrder på lige fod med deres naboer. Nogle dage senere
foretoges en optælling af byens forråd af korn, humle, malt og
salt, og der blev udstedt forbud mod udførsel af disse varer og
af brygkedler.
Uvejret nærmede sig. Den kongelige hær var på flugt nord over
for de kejserlige tropper. Det bedste råd var nu, at enhver søgte
at redde sig og sit. Christian IV flygtede gennem Flensborg til
Fyn. Hans hær var fuldstændig demoraliseret, den plyndrede i
byen for kongens øjne, og derefter kom Wallensteins tropper og
holdt byen besat til fredsslutningen 1629. Fra 14. sept. 1627 og til
25. jan. 1630 blev der ikke holdt rådsmøde. Rådet flygtede, og
mange borgere med det, Jonas Hoyer førte byens vigtigste doku
menter til København og reddede dem derved fra tilintetgørelse.
Besættelsen medførte store ydelser fra borgerne af naturalier
og penge såvel til officerer som menige. Den øverstbefalende for
de fjendtlige styrker, generalfeltmarskal von Montecuculis under
hold skulle udredes af 22 borgere, de 6 øverste i hans stab fik
anvist 42 borgere i alt til at sørge for deres fornødenheder. Nedad
i graderne blev antallet af »forsørgere« altså mindre, stabskapel-
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lanen fik anvist to og felthistorieskriveren een. Hvad de frem
mede tropper ikke fik tildelt, tog de selv. Plyndring og selvtægt
var et led i Wallensteins krigsførelse. Derfor røvede soldaterne,
hvad de kunne, i offentlige bygninger og i privathuse. Især de
forladte huse fik en ilde medfart, og oinkr. 150 af Flensborgs
450—500 borgerhuse blev ødelagt. Alt, hvad der var brændbart,
kunne bruges, og alle metaldele havde værdi. Skibbroen gik det
hårdt ud over. Boltene og alle jerndele blev revet ud og solgt, og
meget af træværket gik samme vej. I aug. 1627 indmurede Baltzer
von Oesede i en pille i sit hus guld- og sølvsager og desuden do
kumenter, bl. a. gældsbreve. Ondsindede naboer røbede stedet til
fjenden, der trængte ind og »spolierede« det hele; bl. a. blev de
forseglede gældsbreve revet i stykker og brændt. Kongen befalede
ved nytårstid 1629, at i løbet af seks uger skulle skyldnerne be
tale eller afgive nye gældsbreve, så at respekten for indgåede for
pligtelser kunne genoprettes.
Folk fra nabobyerne var på færde for at slå handeler af med
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besættelsestropperne og med hælerne blandt byens borgere.
Flensborgeren Hans Beyer købte således jern fra skibbroen og
solgte det videre, bl. a. til en mand fra Tønder. I 1631 gik Hans
Beyer ind på at betale 100 mark lybsk til byens kasse, så der bl. a.
derved kunne skaffes materiale til veje til kajens genopbygning.
Blandt de mange, der tog chancen for at berige sig i det store
sammenbrud, var også hertug Philip af Glücksborg. Fra forladte
borgerhuse lod han møbler bortfjerne, og fra Harmen Hoes tegl
gård uden for Nørreport tog han kalk og sten og lod det bringe
til Glücksborg og Nybøl. Efter krigen opfordrede kongen ham til
at give tingene tilbage til deres rette ejere. Krudtmøllen på Ramsherred mark, i sin tid bygget af Gert Rantzau, og hammerværket
ved Kruså blev »ruineret« og revet ned af de kejserlige.
I hovedstaden befandt sig borgmester Carsten Beyer sammen
med nogle rådsherrer og en del af de deputerede. Herfra ud
stedtes den første kvittering efter flugten på byens vegne i jan.
1628, underskrevet af de tilstedeværende magistratsmedlemmer.
De tilføjede dog, at der herved ikke skulle være foregrebet noget
for de fraværendes vedkommende, idet man ville underkaste sig
en revision, når hele rådet kunne mødes fuldtalligt i en bedre
fremtid. Denne revision og godkendelse af bystyrets udgifter i
adsplittelsens år fandt først sted i sommeren 1632 i Flensborg.
En hel del af de flygtede borgere, hvoraf mange tilhørte de rige
familier, vendte ikke tilbage til hjembyen. Til gengæld kom der
både før og efter Christian IV.s deltagelse i trediveårskrigen
flygtninge fra Tysklands krigshærgede egne til Flensborg. Såvidt
det var muligt, fik de hjælp fra byens kasse. Ikke få af dem fik
borgerret i årene derefter.
Byens bygninger, portene, kompagnihuset og især rådhuset led
stor overlast. I de gode år før krigen havde rådhuset fået en
hovedreparation, der i alt kostede over 2200 mark. Efter at sol
daterne og deres medløbere havde huseret, tog man fat på gen
opbygningen, Af de samlede reparationsudgifter til de offentlige
bygninger i årene 1630 og 1631 på ca. 3400 mark gik det halve
til rådhusets udbedring. Og kongen befalede, at de billeder fra
rådhuset, der var kommet op på slottet og var blevet indført i
dettes inventarium, skulle gives tilbage og anbringes, hvor de før
havde hørt til.
Også skibbroen tog man hurtigt fat på. I de gode år fra 1590erne til omkr. 1620 var der blevet ofret anselige beløb på dens
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vedligeholdelse og udvidelse: i 1593 havde den kostet 3669 mark,
1614 : 2370 mark og 1622 : 4050 mark. Nu blev der i 1631 for
uden de to »bygherrer« udpeget fire andre borgere til at føre
tilsyn med genopbygningen. Og kongen tillod rådet at tage det
tømmer, som de kejserlige tropper havde fjernet fra skibbroen
og brugt til pallisader på slottet, og anvende det til kajens re
staurering m. m. Foruden til istandsættelse af de offentlige byg
ninger havde byen en engangsudgift til en indgående hovedren
gøring. Der blev i den følgende tid kørt over et tusind læs mur
brokker og affald væk fra Flensborgs gader og pladser. På grund
af de dårlige tider måtte mange arbejder vente. Først 1642 blev
der råd til at reparere Nørreport.
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Da man kunne forudse, at det også måtte tage lang tid for
privatfolk at få genopbygget deres huse, blev der nogle steder i
byen på styrets foranledning sat hegn op omkring husruinerne.
Overalt var der øde grunde og forladte huse. Mange af ejerne
var flygtet, en del af dem døde ude i det fremmede, og proble
merne i tilknytning til disses efterladenskaber gav anledning til
mange retssager.
I krigens og besættelsens spor fulgte en »giftig pestilens«, som
varede fra pinse til Mortensdag 1629. Pesten krævede mange
dødsofre og var en medvirkende årsag til, at byens øvrighed først
trådte i funktion i slutningen af jan. 1630. I det første rådsmøde
25. jan. deltog borgmester Carsten Beyer og fire rådmænd; i løbet
af det følgende halvår kom rådet ved nyvalg op på 10 medlem
mer, og til de 24.s forsamling nyvalgtes 11.
I maj 1630 opfordrede Christian IV alle de borgere, der var
flygtet fra Flensborg, til at vende hjem igen. Som frist sattes
førstkommende Jakobsdag. De, der ikke forinden var kommet
tilbage, skulle betale 10 % af deres ejendomme og rede penge
til byens kasse og skulle desuden bære alle borgerlige byrder
sammen med de andre indbyggere.
Det var ikke så underligt, at Flensborgs finansielle stilling var
slet. Kongen gav byen frihed for alle afgifter til landsherren i
årene 1630 og 1631. Til gengæld ønskede han, den skulle deltage
i hans Ostindiske Kompagni, hvori Flensborg i 1620 havde tegnet
en part på 3000 rdl. Hvis byen ikke kunne indtræde som »parti
cipant«, var det anførte beløb fra 1620 forfaldet til udbetaling.
Bystyret måtte dog med beklagelse svare, at det på grund af
fattigdom og tidens tryk ikke kunne tage del i kompagniets
handel.
De store udgifter, som fulgte af genrejsningsarbejdet, mod
svaredes ikke af tilsvarende indtægtsmuligheder for byen. Han
delen gik tilbage, de ødelagte huse betød nedgang i skattebeløbet.
Så meget stærkere måtte man forhøje skatterne på de andre.
1630 blev grund- og ejendomsskatterne tredoblet, og samme år
tillod kongen en ekstraordinær skatteudskrivning, som skulle
bruges til afdrag på byens gæld. Rådet lod alle erhvervsdrivende
borgere aflægge ed på, at de ville svare 1 sk. af hver mark lybsk
i indtægt og formue til byens kasse. For at klare udgifterne måtte
byen og kirkerne gribe til at sælge af deres grundejendom.
Lige uden for rigets grænse rasede krigen imidlertid videre.
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Følgen var, at Flensborg samtidig med genrejsningen måtte tage
sin del af rustningsbyrden. Beholdningen af våben på rådhuset
suppleredes i 1635. Kongen indkaldte flere gange i 1630 borgeropbuddet til tjeneste, mens bystyret ligesom i tyverne forsøgte
at slippe udenom. Da byen i 1638 sendte sit tredje kontingent
af sted i et antal af 183, viste mønstringsrullen, at de 133 af dem
var »stillere«, betalt af borgere, og at altså kun 50 borgere mødte
personligt. Samtidig blev byen bebyrdet med indkvartering af kgl.
tropper. I hele året 1639 lå der 100 mand i kvarter, og det var
yderst vanskeligt for bystyret at opretholde lov og orden, da også
kongens soldater var demoraliserede. Soldaterne brød ind i bor
gernes huse og stjal deres ejendele, fattigbøssen ved Røde port
blev brudt op og tømt.
Med Torstenssons angreb på Danmark 1643 var krigens ulykke
atter over Flensborg efter kun godt en halv snes års væbnet
fredstid. Fra slutningen af jan. 1644 til og med okt. 1645 var byen
besat af de svenske tropper. I dec. 1643 skrev 27 borgere på byens
vegne under på en forpligtelse til i to omgange at betale 8000
rdl. til den svenske hærledelse for at slippe for indkvartering. Et
par måneder senere udstedte Torstensson et beskyttelscsbrev,
hvori han lovede Flensborg frihed for indkvartering og uberet
tigede kontributioner og endvidere tog dens handel under sit
værn. Han tilsagde de flygtede borgere retsbeskyttelse for deres
person og ejendom, hvis de ville vende tilbage. I samme måned
befalede han borgmester og råd, at byen skulle levere vogne og
heste til det svenske artilleri og takkelage til hans skibe.
De flygtede borgere synes kun i ringe omfang at have fulgt
Torstenssons opfordring til at vende hjem, og da det krævede
kontributionsbeløb ikke var fuldt indbetalt i april 1644, påbød
generalen, at de fraværende borgere skulle betale de manglende
800 rdl. Men indtil det kunne ske, hæftede byens borgere med
deres ejendom for beløbet med renter.
Da Torstensson i 1644 atter marcherede sydpå, fik general
Wrangel overkommandoen over de svenske styrker. En befaling
fra hans hovedkvarter i Haderslev indledtes med, at borgmester
og råd i Flensborg ikke måtte tro, at han ved sit brev ville tilføje
dem skade og ulykke, og sluttede med at udtrykke håbet om, at
de herrer ville gå ham til hånde med en god portion proviant.
Den hensynsfulde formulering kunne naturligvis ikke ændre
den jernhårde virkelighed. Flensborg fik sin indkvartering af
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svenske soldater, knap 500 i en by med højst 3000 indbyggere.
Og da byen ikke synes at have reageret hurtigt nok på et svensk
krav om et betydeligt antal tvangsarbejdere fra Flensborg by og
amt, fik borgmester og råd befaling til øjeblikkelig at sende alle
murere og tømrere samt 400 arbejdsmænd til Haderslev med
hakker og 100 vogne med proviant til 8 dage. Kom de ikke om
gående, ville der blive foretaget militærisk eksekution, hvad der
»måske ville komme byen til skade«.
Skatterne blev i 1644 udskrevet med 11% gange det normale
beløb, men restancesummen var stor i begge byhalvdele, i Marie
sogn næsten dobbelt så stor som i St. Nikolai, det rigeste af de
to sogne. Til den materielle elendighed kom den retslige usikker
hed og en moralsk opløsning, der foruden i hæleri og »røverkøb«
viste sig i ægteskabsbrud og børn uden for ægteskab.
Efter Brømsebrofreden 1645 var byens tilstand som efter kej
serkrigen. Byskriveren Hinrich Jacobsen opgjorde på bystyrets
vegne Flensborgs byrder i årene 1641—50 til den vældige sum
af godt og vel 100.000 mark.
Den følgende fredsperiode blev dog ligesom den foregående
kun en mellemkrigstid. Under Karl Gustav-krigene 1657—60 drog
svenske, polske og brandenborgske tropper hærgende gennem
byen og bragte den endnu dybere ned i fattigdom og elendighed.
Et udtryk for tilbagegangen er det reducerede plovtal, der an
vendtes som grundlag for skatteberegningen. Før de store krige
var Flensborgs plovtal 400, i matriklen 1652 blev det fastsat til
306. Efter svenskekrigene klagede byen højlydt over sin tilstand
til kongen: Gælden var overordentlig tyngende, en trediedel af
husene var øde og borgertallet sunket stærkt. Som følge heraf
blev Flensborgs plovtal 1664 nedsat til 230.
Efter Karl Gustav-krigenes afslutning 1660 kom der en række
fredelige år for Flensborg. Men under den store nordiske krig
fik Flensborg atter engang krigens hårdhed at føle. Da den sven
ske general Stenbock havde besejret Frederik IV ved Gadebusch
i dec. 1712, trak den danske hær sig nordpå. Stenbock brandskat
tede og hærgede Altona i begyndelsen af januar, og da han der
efter nærmede sig Ej deren, voksede nervøsiteten hos borgerne i
Flensborg, især da Stenbock samtidig havde krævet store kon
tributioner af hertugdømmernes befolkning. Ganske vist gav til
stedeværelsen af et dansk troppekontingent i Flensborg en vis
tryghed, men da disse tropper fik ordre til at marchere nordpå

KRIG OG PLYNDRING

219

Købmand
Franz Bøe le
ma nn (1669—
1741).

10. jan., frygtede byen det værste. Franz Böckmann, der var en
anset købmand og en af de 24 mænd, overbragte omgående kon
gen rådets bønskrift om troppernes förbliven, og hans mission
lykkedes i første omgang, så de fik kontraordre, men med den
ikke uvæsentlige tilføjelse, at hvis fjenden nærmede sig Ej deren,
skulle de danske soldater vide at retirere i tide. Ved samme lej
lighed påtog Böckmann sig at holde kongen underrettet om den
svenske hærs bevægelser, idet han personlig ville foretage rekog
nosceringer i Sydslesvig.
En ugestid senere overskred svenskerne Ej deren, og snart stod
de i Husum. Flensborgs førende borgere måtte anstrenge sig til
det yderste for at opfylde Stenbocks krau til byen på omgående
betaling af 62.000 rdl. Ved at udrede denne enorme sum slap
Flensborg for at blive plyndret af de svenske tropper, der dog
snart efter indesluttedes i Tønning. Men den russiske og danske
hærs materielle fornødenheder krævede fortsat betydelige leve-
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rancer også fra Flensborg, og da Stenbocks hær overgav sig hen
på foråret, overførtes generalen selv og halvandet hundrede af
hans officerer som krigsfanger til Flensborg. Ganske vist skulle
de nu selv bestride udgifterne til deres underhold, men mange af
dem efterlod sig ubetalte regninger, som det ikke senere lykkedes
at skaffe dækning for. Byens samlede udgifter i forbindelse med
det svenske angreb i året 1713 blev opgjort til 248.278 mark
lybsk.
Under alt dette gik byens liv videre, og bystyret fungerede så
godt det lod sig gøre, også i de onde tider. Dets mest omfattende
organ, det, der havde de fleste opgaver at varetage, og som byens
borgere mærkede mest til i det daglige, var kæmnerforvaltningen. Kæmnerne var to af rådets medlemmer, der blev udpeget af
borgmesteren i hvert af de to sogne. De fungerede i to år, hvor
efter de afløstes af to andre. Når de nye kæmnere blev indsat på
Petri dag, pålagde borgmesteren dem at varetage deres opgaver,
så de kunne forsvare det over for Gud, kgl. majestæt, rådet og
den menige befolkning. Derefter afgav de afgående kæmnere
privilegiefortegnelsen, byens segl og kæmnerkassens nøgle til
borgmesteren og aflagde regnskabet over for rådet. Af praktiske
grunde beroede seglet skiftevis et år ad gangen hos hver af kæm
nerne. Byens vigtigste dokumenter opbevaredes i den store kæmnerkiste, som de fungerende kæmnere havde hver sin nøgle til.
Som godtgørelse for arbejdet fik de indtægten fra et jordstykke,
som de efter tur skulle have brugsretten til et år ad gangen. Des
uden fik de hver 20 mark af byens bøder samt nogle sportler,
bl. a. i forbindelse med besegling af breve.
Kæmnerne havde mange forskellige opgaver. De sad til doms
i bytinget sammen med byfogden; under dem stod vægterne, der
afpatrouillerede gaderne og vogtede byens porte. Det var også
dem, der havde tilsyn med, at reglerne for påklædning og trakte
ment ved borgernes familiefester blev overholdt, og med gader,
broer og vandløb. Der måtte ikke bygges fremspring eller udbyg
ninger fra husene, hvorved gaderne blev snævrere, og ingen måtte
bygge uden for bymuren og derved unddrage sig byfællesskabet.
Sammen med byfogeden kontrollerede de tilgang og afgang af
borgere. Selvfølgelig var det også dem, der indkrævede byens
indtægter af bøder og borgerskab, lejen af byens jorder og huse,
markeds- og lavsafgifterne.
Den katolske kirkes fattigforsorg gik ved reformationen over
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til stat og kommune, hvis indsats på dette område dog blev mere
beskeden i de første århundreder. Administrationen af fattig
væsenet hørte under rådet, og midlerne til fattighjælpen kom
især fra »klostret«, der først og fremmest betød Helligåndsklo
stret. Desuden hørte St. Jørgens hospitalet, kalandbrødrenes og
marianerbrødrenes ejendomme ind under dette, idet de var blevet
overdraget til byen af Frederik I og Christian III. Disse besiddel
ser forvaltedes af et selvsupplerende 6-mandsudvalg, »provisorerne« eller klosterforstanderne, som i det 16. og 17. årh. oftest
blev taget blandt rådsmedlemmerne, medens det fra omkr. 1700
blev skik at vælge dem ud af de 24. De skulle have kgl. bekræftel
se og indsattes derefter højtideligt af amtmanden, til hvem de
aflagde ed.
St. Jørgens hospitalet ejede Ballastbjerget på fjordens østside
og havde eneret på at sørge for ballast til skibene. Mod en årlig
betaling til klostret på 12 mark lybsk for hvert skib, havde Flens
borg skipperlav dog fået ret til at lade deres skibe tage ballast
når som helst ved Ballastbjerget, hvor skipperlavet havde anlagt
og vedligeholdt en anløbsbro. Fattigforstanderne skulle derfor
have meddelelse fra skipperlavet om tilgang af skibe ved køb
eller bygning. Fremmede skibe kunne også få lov til at indtage
ballast, og deres ballastpenge skulle deles lige mellem skipper
lavet og Flensborgs fattigvæsen. Ordningen betød en fast og bety
delig indtægt for byens fattigforsorg.
Foruden fra klostrets besiddelser kom der penge til de fattige
fra en lang række legatstiftelser, der også bestyredes af rådet.
Det første var præsten Thomas Atzersens legat fra 1553, hvis
midler var bestemt for fattige studenter, ærbare tjenestepigers
udstyr, forældreløse og andre trængende. Det største legat stam
mede fra tiden omkr. 1600 og var skænket af to brødre, borg
mestrene Gert og Henrich von Mehrfelt. Inden nedgangstiden
med krigene satte ind, var der i alt oprettet 30 legater til fordel
for fattige og andre trængende i Flensborg. Nogle af dem bestod
i friboliger til de fattige, som borgmester Dietrich Nackes stiftelse
ved Nørreport eller Reinhold tor Smedes og Harder Vakes boliger
uden for St. Hans port.
Det så at sige uundgåelige tiggeri var officielt organiseret,
som det fremgår af byvedtægten af 1600. De tiggeberettigede
fattige fik for et år ad gangen i kæmnerstuen tildelt et mærke,
der bar vedkommende årstal. De måtte tigge på bestemte dage
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efter gudstjenesten, anført af lønnede fattigf ogeder (stodderkon
ger), som også skulle sørge for en ligelig fordeling af almisserne.
Hvis de fattige ikke rettede sig efter bestemmelserne eller blev for
frække, mistede de deres almisse og kunne sættes i tårn og hals
jern. Fremmede måtte ikke tigge, men kunne få hjælp fra rådet
og fik det også regelmæssigt, som det fremgår af byens regnskab.
Fra midten af 17. årh. betalte borgerne en særlig fattigskat, hvis
beløb fastsattes af de to bykollegier. Understøttelserne blev ud
delt i juni og december, i den nordlige byhalvdel foregik den i
Mariekirken, i Nikolai sogn i latinskolen.
En ejendommelig indtægtskilde havde fattigvæsnet i en afgift
af ejendomshandeler, der indførtes 1609. Fra gammel tid var
det skik at fejre skødning af huse i rådhuskælderen. Det forbød
rådet nu og bestemte, at der straks ved tinglysning skulle lægges
et beløb, fra 1 rdl. til en rigsort efter husets værdi, i rådets
fattigbøsse.
Krigene i det 17. årh. medførte store vanskeligheder for by
styret. Under kejserkrigen og Torstenssonfejden var dets normale
funktioner afbrudt, og arbejdet på at normalisere byens liv blev
yderst svært på grund af nedgangstiden. I forholdet til kronen
mærkedes ved flere lejligheder en større afhængighed, sammen
med velstanden svandt borgernes selvhævdelse. Indadtil svæk
kedes tilliden til købmandsaristokratiets dispositioner, og en mere
kritisk indstilling kom lejlighedsvis til orde fra det almindelige
borgerskab.
Ved afgørelser af en række spørgsmål spillede kongen eller
hans repræsentant amtmanden en betydelig rolle. I 1634 opstod
der strid mellem Flensborgs to borgmestre om fordelingen af
embedets indtægter. Amtmand Kaj von Ahlefeld udarbejdede
et forlig, hvorved de uvisse indkomster deltes i to dele: 1) Munke
toft med tilhørende eng og fiskeri og 2) stadsgraven og dertil en
lille eng samt en årlig lejeindtægt af barkmøllen ved Røde port.
Den ældste borgmester skulle vælge først; de to dele var dog
sat til samme værdi i penge, nemlig ca. 50 mark, hvortil kom
det faste årsbeløb på 10 mark, tilsammen borgmesterembedets
indtægter.
Et par år derefter gik borgmester og råd til kongen for at
opnå hans støtte til en forøgelse af de forskellige godtgørelser,
der fulgte med hvervets ansvar og ære. Efter en rum tids forløb
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Våbentavle over Reinholt tor Smede og Harder Vake.
Træskærerarbejde.

lod kongen en kommission undersøge hele spørgsmålet. Dets
arbejde resulterede i en kgl. resolution 1649, der gav magistrats
medlemmerne en væsentlig større andel i sportler og bøder, sam
tidig med at de beholdt deres skatteprivilegier og endda nogle år
senere fik disse udvidet. I et århundrede med stigende skatte
byrder var frihederne på dette område utvivlsomt dem, der betød
mest. Alt i alt gav arbejdet i byens tjeneste adgang til ikke helt
ringe goder.
Borgernes personlige ydelser var pligten til at overtage borger
lige ombud samt til at tjene i borgervæbningen. Vigtigere var de
egentlige stats- og købstadsskatter og en række mindre afgifter.
I normale tider var den skat, der skulle betales til kongen, »by
skatten«, den samme år for år, i det 16. årh. 600 mark. Dertil kom
de ekstraordinære skatter, som især i det 17. årh. tyngede stærkt.
Byen pålignedes en bestemt sum, som så bystyret selv måtte
fordele på borgerne. I krigstider betegnedes ekstraskatterne i
denne periode som kontributioner, der beregnedes efter plov
tallet, så det var forståeligt, at man var ivrig efter at få dette

224

KRIG OG PLYNDRING

tal nedsat. Fra 1688 blev Kontributionen en fast skat i Sønder
jylland. Blandt de mindre ydelser til byen var »indtrædelses
afgiften«, som skulle præsteres af alle fremmede, der fik bor
gerret, og arvekøbet, der betaltes af arveladeren i levende live,
hvis han ville undgå, at hans formue blev konfiskeret af kongen
og byen. Når en borger opgav sin næring, kunne han ved »deci
mation« blive fri for skatteydelser til byen. Decimationen bestod
i en 5 pct. afgift af vedkommendes formue, når han enten ville
drage helt bort fra byen eller opgive sit borgerlige erhverv.
De indgåede skatter og byens andre indtægter forvaltedes i
middelalderen af borgmestre og råd. Ved siden af stadens kasse
var der flere mindre kasser, af hvilke den vigtigste var kæmnerkassen. Den havde ligesom de andre sine egne indtægter og ud
gifter. Var der overskud i denne kasse, blev det indbetalt til
stadskassen, som til gengæld måtte dække eventuelle underskud
i kæmnerkassen. Fra begyndelsen af det 16. årh. overtog byskri
veren forvaltningen af stadskassen, og i løbet af århundredet blev
det de 24, der overværede regnskabsaflæggelsen i stedet for de tid
ligere nævnte 8 borgere. Overhovedet var de 24.s vigtigste arbejds
område skattebevilling og kontrol med byens finanser.
Rådet ønskede principielt de 24.s godkendelse af skattepålæg,
og disses stilling var derfor stærk. Da rådet i 1576 foreslog nye
skatter, svarede de 24 ved denne lejlighed, at de ikke kunne til
træde, før visse nærmere præciserede gamle tilfælde af uorden
var blevet afhjulpet. Det drejede sig om skatterestancer, om
huller i skatteregistrene og om mangelfuld regnskabsaflæggelse
fra kæmnerne. De krævede desuden, at de butikssvende, der
havde »maskepi«, andel i købmandens udbytte, skulle sættes i
skat, og at der skulle sælges af byens jorder for at få gælden
bragt ned.
Da krybben var tom efter krigen, blev kampen om byrdefor
delingen bitrere. I 1660 klagede borgerne gennem de 24 over, at
magistraten søgte at udstrække sin frihed for de faste skatter
til uretmæssigt at gælde de ekstraordinære krigsbyrder, og de
var utilfredse med, at de flygtede borgere blev skånet for at betale
til skade for de hjemmeværende. Også i denne situation udar
bejdede en kommission udefra et forlig, hvis hovedpunkter var,
at magistraten lovede så vidt muligt at fordele byrderne ligeligt.
Endvidere fik borgerne løfte om et nyt skatteregister, i løbet
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af seks uger skulle der foreligge en oversigt over krigsårenes
ydelser, og enhver, der havde betalt for meget, skulle have en
forskrivning på beløbet med rente til betalingsdagen. Endelig
omhandlede aftalerne det ømtålelige spørgsmål om, i hvilken
udstrækning rådsmedlemmernes privilegier fritog dem for at
deltage i krigstidens udgifter. De rådsherrer, der havde holdt
ud under farerne derhjemme sammen med deres medborgere,
fik godskrevet noget på den konto. Men ellers skulle borgmester
og råd være med til at betale indkvarteringsydelserne, for så vidt
disse på grund af de bortflygtede kom til at overstige de af
kongen fastsatte takster. Denne overenskomst bar tydeligt præg
af at være noget foreløbigt, og stridighederne blussede snart op
igen. Imidlertid havde rådet foretaget sig noget i Flensborgs
historie enestående, idet man ved valget af borgmester for Marie
sogn gik uden for de fast bosiddende rådmænds kreds og valgte
dr. jur. Johannes Møller, professor i retsvidenskab ved Køben
havns universitet. Ganske vist var han født i Flensborg, men
havde i øvrigt ingen tilknytning til byen. Rådet ønskede en juri
disk kyndig person til borgmesterposten, og måske havde man
tillige den tanke, at man ved valget af Møller fik en mand med
gode forbindelser i hovedstaden. I hvert fald anstrengte rådet
sig meget for at gøre stillingen pekuniært tillokkende for pro
fessor Møller, idet man ud over embedets sædvanlige goder gav
ham fribolig, en årlig løn på 250 rdl. og ret til at drive sagfører
virksomhed undtagen ved byens domstol. Johs. Møller gik ind
på disse vilkår og tiltrådte sit nye embede i slutningen af 1661,
efter at Frederik III havde meddelt magistraten sin godkendelse
af valget.
Det følgende år optoges af forhandlinger mellem bykollegierne
om en revision af de gamle vedtægter for borgernes beskatning
og af en hårdnakket strid om skattebevillingsretten. Først og
fremmest var det den økonomiske nedgang, der avlede splid,
men det fremmede ikke sammenholdet i byen, at rådet i disse
år så ivrigt arbejdede på at forbedre og sikre sine rettigheder
og indtægter. Angående skattegrundlaget kom man til enighed
i begyndelsen af 1662. Bystyret byggede videre på den gamle
vedtægt fra 1500. Skatteobjektet var dels fast ejendom og grund,
dels borgernes fortjeneste og formue. Som skatteregister vedtog
man det af 1656, idet denne norm dog skulle revideres en gang om
15 Flensborg bys historie
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året. I den edsformular, der ledsagede selvangivelsen, lovede
skatteyderne bl. a. at meddele rådet en eventuel fremgang i for
mue og indtægt i løbet af året. Selve skatteansættelsen skulle
nu ske månedlig i stedet for som tidligere en gang om året. Ved
hver måneds udgang gjorde byøvrigheden et overslag over de
kommende udgifter, og den følgende søndag blev det så publi
ceret fra prædikestolene, hvor meget borgerne den næstfølgende
mandag eller tirsdag skulle betale på rådhuset, om en 4- eller
6-dobbelt skat var nødvendig.
Striden om skattebevillingsretten blev sat på spidsen i sidste
halvdel af 1662. I maj ønskede rådet at få vedtaget en dobbelt
skat, men de 24 gik kun med til en enkelt. Og i årets tre sidste
måneder udeblev eller udvandrede de 24 flere gange fra møderne.
Rådet krævede tilslutning til en dobbelt plovskat og en 4-dobbelt
byskat, bl. a. til betaling af renter og tjenestemandslønninger.
De 24 indvilligede i plovskatten, men nægtede at gå med til
byskatten, så længe deres klager mod rådet hverken var proto
kolleret eller nærmere undersøgt. Desuden var det umuligt for
borgerne at klare flere skatter, i hvert fald måtte man først
ændre skatteregistret.
På den ene side ville rådet meget nødigt sætte tingene på spid
sen, på den anden side var det nødvendigt, at skatter og afgifter
indgik regelmæssigt. Da man derfor gentagne gange havde prø
vet at komme på talefod med de 24 uden resultat, lod borg
mester Møller rådets skattekrav publicere, oven i købet med den
sædvanlige tilføjelse, at det skete med de 24.s tilslutning. I den
klage, som de 24 i borgerskabets navn rettede mod borgmester
og råd, vendte de sig skarpt mod denne omgåelse af sandheden,
og gjorde sig i det hele til talsmænd for de arme borgere, som
det ærbare råd gik så hårdt frem imod, så meget mere som det
samme råd ikke først ville være med til at skaffe borgerne den
lettelse, som en inddrivning af restancerne ville medføre. I okt.
1663 blev der sluttet en overenskomst mellem rådet og de 24,
der fik kgl. konfirmation et års tid derefter. Ifølge denne blev
borgmestre og råd fritaget for alle indkvarteringer og for at
betale til byens tjenestemandslønninger. I 1649 havde de opnået
frihed for den årlige »forskat«, nu blev det yderligere bestemt,
at de af alle andre skatter, der måtte blive udskrevet i freds
eller krigstid, kun skulle præstere halvdelen af, hvad de øvrige
borgere betalte.
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Sammenstødet i 1662 viste for så vidt rådets styrke, som det
altså ved denne lejlighed alene udskrev og indkrævede de for
nødne skatter. Men alligevel fik de 2b øget indflydelse i løbet af
sidste halvdel af det 17. årh. Rådsherrernes tal gik ned til 8, og
ved århundredets slutning var det således, at når en ny borgme
ster skulle vælges, deltog rådsherrerne i den byhalvdel, der skulle
besætte borgmesterposten, ikke i valget. Samtidig sattes de 24.s
stemmetal ved borgmestervalg op til to. I året 1700 blev det
vedtaget, at når der skulle vælges et medlem til de 24, skulle
de øvrige have lov at foreslå 6 borgere fra vedkommende byhalv
del, som rådet så skulle vælge imellem. På denne måde blev de
24.s stilling over for magistraten styrket. Også på finansforvalt
ningen fik de efterhånden større indflydelse. Fra 1640’erne skulle
foruden de to rådsherrer to af de 24 have med skatteopkræv
ningen at gøre, i 1650 blev antallet endda sat op til fire. Og i 1670
gik stadskassens forvaltning over til at blive ledet af en af de 24.
Ved århundredets slutning opstod der atter strid mellem de
to kollegier. I 1693 krævede de 24 en udtrykkelig godkendelse
af, at der hverken måtte udskrives skatter eller udbetales penge
fra byen uden billigelse fra dem. Rådet svarede, at det måtte
forblive ved gammel sædvane. De 24 fortsatte deres opposition
ved at opstille et nyt, skarpere formuleret klageskrift i 33 punk
ter, der blev overgivet til rådet i aug. 1694. Rådet undlod at svare,
men måtte i 1697 give efter for de 24.s krav på en række væsent
lige områder og love, at der ikke skulle udskrives skatter og ikke
ske udbetalinger af stadskassen uden de deputeredes samtykke.
Rådet gik endvidere ind på, at kæmnernes byggeforvaltning skulle
kontrolleres af to fra de 24, men angrebet på magistratens finan
sielle privilegier afvistes.
De deputerede var dog endnu ikke tilfredse. I dec. 1697 gik
de til et hovedangreb på kæmnernes selvstændige forvaltning,
som længe havde været en torn i øjet på dem. Desuden gentog
de protesten mod magistratens skatteprivilegier og krævede, at
de ville være med til at vælge rådsherrerne. Men først da de
utilfredse henvendte sig til geheimeråd Chr. Sigfr. von Piessen
i København for at få hans støtte, indkaldte rådet til et fælles
møde, så man kunne få en realitetsdrøftelse i gang. Det lykkedes
dog oppositionens hedsporer at få sprængt det berammede møde,
men da de derefter på egen hånd uden at underrette deres kol15*
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leger drog til statholderen, grev Frederik Ahlefeld på Gråsten,
og ville blande ham ind i de løbende stridsspørgsmål, fandt de
besindige kræfter i begge forsamlinger hinanden for at værne
om byens ældgamle selvstyre. De satte sig til forhandlingsbordet
i fire dage og kom til enighed om en protokol, som alle på to nær
underskrev. Dens indhold betød i hovedsagen en sejr for de 24.
Ganske vist lykkedes det stadig at afslå angrebet på magistratens
privilegier, men så godt som alle andre krav bøjede rådet sig
for. Det vigtigste var, at kæmnernes gamle selvstændighed var
forbi. De 24 fik kontrol med kæmnerregnskabet, og forvaltningen
af byens bygninger, broer og veje blev fra kæmnerne lagt over på
to deputerede borgere. Det var som et led i dette forlig, at de
24 fik to stemmer ved borgmestervalg. Da en kgl. kommission
et par måneder efter kom til byen for at stifte fred, var luften
renset, og freden tilvejebragt ved borgernes egen hjælp.
Endnu før århundredet gik til ende, udbrød en ny strid. Denne
gang var det de menige borgere, som var utilfredse. Lige før jul
1699 indgav de et klageskrift, hvori de krævede en kopi af et
nyudstedt kgl. mandat, der indskærpede, at alle, der drev bor
gerlig næring i Flensborg, skulle betale skatter og tage deres del
af indkvarteringsbyrderne. Dernæst meddelte de deres beslutning
om at henvende sig til kongen for at udvirke, at alle »frie« huse
i byen, altså de der havde skatteprivilegier, måtte komme til at
bære indkvarteringer på linie med alle de andre. Men nu stillede
de 24 sig afvisende, rådet naturligvis også, og begge kollegier
vendte altså en enig front nedad.
Klagerne havde imidlertid også sendt kongen et bønskrift, så
denne gang kom en kgl. kommission til at stifte forlig. Resul
tatet blev, at magistraten beholdt sine privilegier, men rådets
ret til at udpege de nye deputerede blev indskrænket, idet de 24
fik ret til at bringe seks borgere i forslag, når rådet skulle vælge
en ny deputeret. Af kærlighed til enigheden og ikke som nogen
forpligtelse påtog magistraten sig dog at deltage i stabsindkvar
teringsudgifterne, så længe den tyngende indkvartering varede,
dog uden konsekvenser for fremtiden. Dermed skulle så de op
ståede misforståelser og vildfarelser være jævnet.
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Flensborg

Flensborg efter stik hos Danckiuerth

Stadens bygninger og borgerhuse
De to ældste prospekter af Flensborg fra slutningen af 16. årh.
viser den karakteristiske lange, smalle by inden for portene og
neden for højdedragene, som afgrænsede bebyggelsen i de føl
gende århundreder. Fra nord til syd var hovedgadens længde
en kvartmil, altså ca. 2 km, og vinkelret på den gik nogle snævre
gyder, vel højst en halv snes stykker. Grundene var ret smalle
og dybe, nogle var ikke bebygget, andre havde både for- og bag
huse med tilhørende haver og tofter. De fleste af de omkr. 400
huse, som byen anslås at have i 16. årh., lå på begge sider af
hovedgaden med deres spidse eller takkede gavle ud mod denne.
I jordebogen, »de stadtbok«, fra 1436 nævntes kun 9 stenhuse,
resten var bygget af lettere materialer, de fleste vel lerklinede
bindingsværkshuse. I løbet af de følgende halvandet hundrede
år blev der opført en hel del murstenshuse, og bindingsværks
gavlene blev efterhånden sjældnere i gadebilledet.
Som alle middelalderlige byer var også Flensborg ude for hær
gende ildebrande. For at mindske brandfaren blev det forbudt
at have stråtag i byen. Ingen bygninger, hverken huse, stalde eller
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lader, måtte være tækket med strå, ligegyldigt om de lå til gaden
eller i gården. Kun »stentag« var tilladt. Det var svært at få for
budet respekteret, og bestemmelsen måtte indskærpes gang på
gang, sidste gang i 1691. På algadens vestside, hvor grundstyk
kerne kun havde ringe dybde, byggede især småborgerne deres
huse. Langs hovedgadens østside lå købmandsgårdene og adelens
ejendomme med smalle, dybe gårde bagved. Deres lagerbygnin
ger kunne i handelsopsvingets århundrede have anselige dimen
sioner. Stalde og lader var uundværlige bygninger for de fleste
borgere, og de var en karakteristisk del af bybilledet og var
ligesom husdyrene med til at præge gadens liv. 1602 forbød rådet
og de 24 mænd, at svinene løb rundt i gaderne.
Gaden var nok offentlig trafikvej, men hver enkelt borger var
ansvarlig for det stykke af den, der hørte til hans grund, afgræn
set af rendestenene, der løb tværs over gaden. Han skulle sørge
for brolægningen. Stadsretten gav ham lov at grave i gaden, men
han ifaldt bøde, hvis han ikke dækkede hullet til igen; denne
og en anden lige så gammel bestemmelse om bøde for den, der
lod gødning ligge på sin gade længere end fire uger, fandtes ikke
i byvedtægten fra 1600, som til gengæld indskærpede enhver
husejers pligt til at anbringe og vedligeholde et jerntralværk i sin
rendesten. Formålet med denne bestemmelse var at hindre skarn
og andet affald i at fylde havneløbet.
En ejendommelighed ved Flensborg var dens mange vandbe
holdere i hele hovedgadens udstrækning. Byen forsynedes med
udmærket vand fra kilderne i højdedraget mod vest. Hvad der
var brug for, opsamledes i de ca. 30 mandshøje brønde, der med
regelmæssige mellemrum var anbragt midt i gaden. Den anselig
ste af disse brønde med springvand lå på Søndertorv, hvis be
liggenhed i skæringspunktet for den nord-sydgående og den østvestgående færdselsvej gjorde det til byens hovedtorv.
Ligesom »strøget« i København havde Flensborgs hovedgade
skiftende navne. Fra Nørreport hed den Nørregade, fra Nørretorv
til den senere Rådhusgade Storegade. Strækningen fra det gamle
rådhus til Søndertorv ved Nikolai kirke kaldtes Holm. Denne den
vigtigste del af byen langs fjordens vestside udgjorde Marie og
Nikolai sogne, der samtidig var administrationsenheder. Fra Holm
drejede man østpå ad Angelbogade til St. Hans sogn ved fjordens
inderste sydlige bred.
Som det var tilfældet med den tids større byer, havde også
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Huse ued
St, Nikolai kirke.
Detalje fra det
Beyerske
epitafium 1591 i
Marie kirke.

Flensborg sin befæstning, bestående af bynuir, tårne og porte.
Bymuren var beskeden, den bestod af plankeværk eller palisader,
nogle steder placeret på eller afbrudt af en stenmur. På vestsiden
beskyttedes den af stadsgraven, der strakte sig fra Helligånds
porten til Friserporten. Dertil kom en halv snes faste tårne, de
fleste i forbindelse med byens porte. Tårne og porte var byens
ejendom og vedligeholdtes af den under rådets og kæmnerens
kontrol, medens bymuren skulle holdes i stand af de borgere, hvis
grunde stødte op til den.
I midten af det 16. årh. udfærdigede byskriveren en nøjagtig
fortegnelse over, hvor meget af bymuren der hørte til hvert hus og
grundstykke i byen. Den enkelte borger var så ansvarlig for, at
hans del af mur og plankeværk blev holdt, som det skulle. Na
turligvis kunne muren ikke have nogen virkelig forsvarsmæssig
betydning i krigstilfælde. Dens hovedfunktion var at værne byen
mod omstrejfere, der kunne tænkes at bryde ind ved nattetid og
forulempe de fredelige borgere, og samtidig at forhindre lovover
trædere og andre ondsindede personer i at stikke af om natten

232

STADENS BYGNINGER OG BORGERHUSE

Parti af Flens
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Detalje fra det
Beyerske epita
fium 1591.

og dermed unddrage sig deres retfærdige straf. Derfor var det af
stor betydning, at der ikke fandtes åbninger i bymuren ud over
de offentlige. Ved årlige tilsyn skulle kæmneren påse, at tidligere
forbudte og tilmurede udgange ikke blev åbnet igen. Dette lod sig
lettest gøre på vestsiden. Mod øst langs fjorden havde købmæn
dene deres grunde ned til havnen, og her havde de fra gammel
tid deres »vandporte« og udgange, som de var forpligtet til at
holde lukket om natten.
Det er vanskeligt at få nøjagtig besked om bymurens styrke
og højde. I St. Hans sogn skulle der være et almindeligt planke
værk efter gammel sædvane, i Ramsherred, byens nordlige del,
skulle det være 5 alen i højden, oven på den gamle stenvold,
i Marie sogn foreskrev man et plankeværk af stærkt træ og bræd
der, der skulle måle 6 alen over jorden, og i Nikolai sogn taltes
der kun om mure på østsiden.
Byen havde en halv snes porte, af hvilke kun Nørreport og
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Nørreport, set sydfra. Opført 1595.

kompagnihusets port er bevaret. Fire af dem var solide og an
selige stenbygninger: Nørreport, Røde eller Rude port i syd,
Angelboporten i øst og Friserporten mod vest. Lidt øst for Angelboporten lå St. Hans port, mellem Friserport og Nørreport førte
Kogangsporten ud til bymarken og til Borgvejens port, der hørte
til Duborg slot. 1595 blev Nørreport brudt ned og genopført et
stykke længere mod nord. Den har foruden byens våben fra 1767
den danske konges våbenskjold på sin facade, omgivet af elefant
ordenens bånd og med Christian IV’s valgsprog »Regna firmat
pietas«. Af virkelig betydning i tilfælde af krig og belejring var
kun kongeborgen Duborg, højt hævet på banken mod vest over
borgernes huse ved dens fod.
Midt mellem Nørretorv og Søndertorv på grænsen mellem de
to bydele, der adskiltes ved vandløbet Rudebækken, lå rådhuset,
som var opført i årene 1443—45. De praktiske hensyn, der var
bestemmende for borgernes gavlhuse, gjaldt ikke denne admini
strationsbygning, hvis langside derfor lå ud til gaden. I det ne
derste lavere stokværk var rådhuskælderen og oven over i næsten
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hele husets længde rådssalen. Kun ved den ene ende var der fra
skilt et lille forhandlingsværelse til bykollegierne. Her mødtes
rådet og de 24 mænd, og her blev retten sat, efter at man holdt
op med at afsige domme under åben himmel på tingpladsen
uden for. Desuden brugtes salen til kongehyldinger, landdage og
de velhavende borgeres festligheder, især bryllupper. Derfor og
som synligt udtryk for borgernes øgede velstand blev rådssalen
»artigt udstaf feret« og smykket med malerier i slutningen af
16. årh. På væggene hang store gengivelser af de oldenborgske
konger. De to smukke renaissanceprægede døre i Flensborgs
bymuseum er de eneste minder om rådssalen fra byens store tid.
På kongens befaling blev der indrettet et rustkammer på råd
husets loft med våben og udrustning til 50 mand, og på borg
mester Marcus Schröders initiativ blev beholdningen senere for
øget til krigsmæssig udrustning for det dobbelte antal soldater.
Bag rådhuset lå det gamle tingsted, hvor i ældre tid bystævnet
blev afholdt, og hvor domsafsigelser indtil begyndelsen af det 17.
årh. blev foretaget under åben himmel mellem de fire tingstokke.
Det var en undtagelse fra fast sædvane, når tingmødet 14. dec.
1525 blev holdt på rådhuset på grund af regnvejr. Den sidste
straffesag, der udspillede sig på tingpladsen, var sandsynligvis
hekseprocessen i 1608. På tingpladsen foregik endvidere borger
lige retshandeler som stævninger, tvangssalg og overdragelser af
grundstykker.
De karakteristiske kirketårne sås ikke i bybilledet dengang;
alle byens fire gamle kirker var kullede. Først 1582 fik Nikolai
kirke et beskedent tårn, bygget af stenene fra St. Jørgenskapellet,
som kort tid i forvejen var blevet brudt ned, Mariekirken fik sit
tårn så sent som 1731. Til de mere fremtrædende bygninger hørte
Franciskanerklostret sydligst i byen mellem Rødeport og Mølle
strømmen på en halvø i Mølledammen. Efter at Frederik I 1528
havde benådet rigshovmesteren Mogens Gøye med dette kloster,
kom det kort tid efter tilbage til kongen ved et mageskifte mel
lem de to herrer, hvorved Mogens Gøye fik Gråbrødrcklostret i
Randers. Derefter skænkede kongen til borgmestre, rådmænd og
menighed i Flensborg selve klostret med kirken, kirkegården, og
hvad der lå indefter klostrets ringmur, mod at byen indrettede
boliger for fattige, ærlige folk dér. Kongen forbeholdt sig selv
klosterhaven, refektoriet og køkkenbygningen. Her havde Lytke
Naaniensen sin skole 1553—57, her var den kongelige mønt fra
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Malmdøbefont i Marie kirke 1591.
Benaissancearbejde af Michel Bibler.
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1544 til 1571, og lier lå Gert v. Mehrfelts, senere Michel Dibiers
klokkestøberi indtil 1597, da Christian IV lagde bygningerne til
hospitalet. Endelig lå også her Harder Vakes fattigboliger fra slut
ningen af det 16. årh. Den såkaldte »Schrange« på Nørretorv til
hørte oprindelig Mariekirken. Denne ejendommelige bygning med
den smukke buegang og facadens vekslende striber af røde og
gule mursten stammer fra slutningen af det 16. årh., idet den, i
hvert fald delvis, er ombygget 1595. Her havde slagterne fra gam
mel tid og bagerne fra 1586 deres salgsboder, og i en anden del af
bygningen havde en bogbinder sit værksted og et bogudsalg.
Havnen og skibbroen var Flensborgs hjerte; herfra pulserede
livet ud i de store og små virksomheder, langs den snævre, kro
gede algade i takt med stigen og fald i købmændenes import og
eksport. Her lagde skibene til for at losse deres fragt så nær som
muligt ved lagerbygningerne, som lå i forlængelse af hovedgadens
gavlhuse og strakte sig langt ned mod vandet. Den sydlige del af
skibbroen kaldtes den lille bro eller træbroen, »de holten brüg«,
der synes at være bygget som en udvidelse til den gamle eller
store bro, der strakte sig nordpå til omkring Herrenstall. Byved
tægten af 1558 forbød skibene at losse bygningstømmer, brædder
og brænde på den lille skibbro, som altså var forbeholdt stykgods,
forarbejdede varer og måske fisk, mens grovvarer som træ og
jern var henvist til den store, nordlige brygge efter gammel sæd
vane. Det var naturligvis forbudt private at lade bygge broer ud
i havnen. Da en adelig dame, fru Dorothea von der Wisch, på
trods heraf egenmægtigt opførte en bro ud fra Gårdende, vedtog
magistraten og de 24 en skarp udtalelse, hvori de erklærede, at
hendes selvtægt, af hensyn til eksemplet, ikke kunne tåles. Hvis
hun ikke selv uopholdelig rev broen ned, ville det ske ved magi
stratens foranstaltning.
Til byens ældste privilegier hørte havnerettighederne og rettig
hederne over fjordløbet ud til Brunsnæs. Allerede Christian I.s
handelsaftale med borgerne i Amsterdam, der fik ret til at handle
i Husum, Flensborg og Slesvig og mod en transittold måtte føre
deres varer fra Husum til Flensborg og omvendt, stimulerede
Flensborgs handel og nødvendiggjorde udvidelser og forbedringer
af skibbroen. For at skaffe byen midler til dette tillod Christian I,
at borgmestre og råd måtte oppebære pæle- og bropenge af alle
udenlandske skibe, der kom til Flensborg.
Handelsopsvinget i det 16. årh. nødvendiggjorde skibbroens ud-
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Sandstensplade med Flensborgs byvåben.
Kompagnihuset. 16. årh.

bygning og stadige vedligeholdelse. På den første byvedtægts tid
blev der lagt en to-årsplan for arbejdet. 1558 skulle sydbryggen
være bragt i stand, og det følgende år skulle de fornødne arbejder
på den nordlige del bringes til ende. Den skulle stå under stadigt
opsyn af gode tro forstandere, udnævnt af rådet, så den kunne
holdes ved magt. »De bruggenkyker« skulle overvåge, at der ikke
blev kastet urenligheder i vandet fra skibene, og at de ikke tog
ballast ved bryggen eller i sejlløbet.
Ved skibbroen opførtes kompagnihuset med den svære port
bygning, tillige med rådhuset byens mest fremtrædende verdslige
bygning. Købmændenes og skippernes ældre gildehus lå læn
gere inde i Kompagnigaden; det afløstes 1583 af det nuværende
hus nede ved vandet, hvor der fra gammel tid havde været en
lille port ud til havnen. På facaden bar det ligesom Nørreport to
våbenskjolde. Byens våben, flankeret af retfærd og mådehold, og
det kronede kgl. våbenskjold. I en hvælving ved siden af porthuset
var byens vægt, og vejeren, »brygge-knægten«, der var udnævnt af
magistraten, havde sin bolig i kompagnihuset. Her, hvor køb
mænd og redere afgjorde deres forretninger, løb alle tråde i byens
skibsfarts- og handelsliv sammen. Også selskabeligt var kompag
nihuset et centralt sted. Hvert år, mandag efter Helligtrekonger,
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Våbentavle fra Klostergangen.

fejrede Flensborgs skippere en stor fest, og ugedagen derefter
havde styrmændene deres bal.
De få huse, man kender noget til, har tilhørt byens købmands
aristokrati, mens den jævne befolknings boliger ikke har efter
ladt sig noget spor. De almindelige borgerhuse var smalle gavl
huse. Efter den store ildebrand i byens sydlige del 1485 blev der
bygget murstensgavlhuse. De lå tæt op ad hinanden, nogle helt
sammenbyggede, andre med en ganske smal smøge imellem og
atter andre med en fælles kørevej mellem husene. I en del til
fælde lod ejerne ved ombygning husene rykke længere ud på
gaden end naboernes, særlig byens adelige husejere var slemme
til at sætte sig ud over gældende skik og brug i så henseende,
også når det gjaldt rækværk foran husene. Magistraten skred
naturligvis ind, men hvor det drejede sig om højtstående perso-
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ner eller folk med forbindelser ved hoffet, blev rådets protester
ikke taget til følge.
På Traps prospekt af Søndertorv omkr. 1864 ses et par huse,
i hvis facade der endnu er spor fra opførelsestiden omkr. 1500.
De lodrette linjer i trappegavlen med dens blændingsudsmykning
og indgangens profilerede spidsbue er karakteristiske udtryk for
gotikken. Ad den høje trappe kom man ind i en stor forstue, der
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gik igennem hele husets længde. Senere udskilte man måske en
del heraf til købmandsbod, som også kunne ligge på den ene side
af forstuen, mens stuen til gaden lå over for med køkkenet bag
ved. De to vinduer mod gaden i det Partzow’ske hus tyder på en
sådan inddeling, der dog også kan være foretaget af en senere
ejer. Direkte adgang til boden fra gaden var ukendt. Derimod
kunne trappen føre op til en indgang i andet stokværk, men da
sådanne trapper med deres større fremspring var til gêne for
færdselen, blev de senere revet ned. Som regel var husene kun i
to etager, hvoraf den nederste brugtes til beboelse, den øverste til
lagerrum. I det Partzow’ske hus var der tre luger til ophejsning
af varerne, og til forhuset føjedes efterhånden bagbygninger;
den første af dem i kraftigt bindingsværk med smukt udskårne
»knægte« rummede salen med kamre til tjenestefolk oven over.
Handelsopsvinget i det 16. årh. medførte ændringer af de vel
stående borgeres beboelseshuse; de voksede i højden med 1—2
stokværk, og facadeinddelingen fik præg af renaissancetiden med
dens fremherskende vandrette linjer. Georg Beyer den yngres hus
på Søndertorv havde endnu trappegavl og en rigt varieret blændingsudsmykning, men de kraftige sålbænke fremhævede etage
adskillelsen. Den samme virkning havde terrakottafrisen mellem
2. og 3. stokværk på Georg Beyer den ældres hus i Storegade, hvor
trappegavlen senere er forsvundet.
Endnu større var virkningerne af den nye tid på gårdbggningerne, især i Storegade og Holm på havnesiden. Her byggedes hus
til hus, i reglen smallere for hvert afsnit. Et sådant gårdkompleks
dannede ligesom en hel gade ned til vandet, hvor både og pramme
førte varer i land til de rummelige lagerbygninger. Den mest ube
rørte del af dem er de nogle steder anselige og smukt hvælvede
kældre, bl. a. i Storegade. Et godt eksempel på pakhuse fra denne
tid findes i gården Mariegade 6, både den store lagerbygning med
vindeltrappen i det runde trappetårn og det mindre bindings
værkshus med hejsekarnappen i det stejle tag, der støttes af
kraftigt profilerede knægte. Eksempler på rene bindingsværks
huse fra det 16. og 17. årh. er den gamle præstebolig til Mariekirken med årstallet 1583 og Klöckers stiftelse i Mariegade, der er
bygget 1658. De er begge af langhustypen, og andet stokværk
springer frem, båret af svære bjælker.
Uden for byens mure og porte måtte der ikke bygges. Dette for
bud skyldtes såvel forsvars- og politimæssige hensyn som også
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handelsmæssige. Kun i byen måtte der drives erhverv, forprang
tåltes ikke. Blev der alligevel opført huse på bymarken, blev der
gjort kort proces med dem. De blev revet ned.

Højtysk sejrer som skriftsprog. Plattysk og
dansk talesprog
Ligesom det kgl. kancelli i København var hovedindfaldsporten
i Flensborg for plattysk i middelalderen, således kom også det
nye skriftsprog til Flensborg ad omvejen over Københavns så
kaldte tyske kancelli, som omkring 1540 begyndte at bruge
højtysk skriftsprog i korrespondancen med Flensborg, en ud
vikling, der var fuldendt ca. 30 år senere, mens overgangen til
højtysk i hansebyerne Lübeck, Bremen og Hamborg først skete i
tiden efter 1550. Da det kgl. kancelli for skriverne i Flensborg
stod som det overordnede og i sproglig og teknisk henseende
overlegne kancelli, måtte det få afgørende betydning for udvik
lingen i Flensborg; det hertugelige kancelli i Slesvig by opgav
først senere det plattyske skriftsprog og spillede kun en ube
tydelig rolle for Flensborg, der jo hørte til den kgl. del af her
tugdømmet. De sydlige tyske kancellier havde slet ingen ind
flydelse på udviklingen i Flensborg.
De gejstlige skrivere i Flensborg afløstes efter 1500 mere og
mere af juridisk uddannede embedsmænd, både i amtets og
rådets korrespondance. Fra omkring 1570 fulgte man her helt
landsherrens eksempel i den officielle udenbys korrespondance.
I den lokale brevveksling holdt skriverne derimod fast ved det
plattyske skriftsprog, som havde en mægtig støtte i rets-, kirkeog skolesprog såvel som i købmændenes og håndværkernes plat
tyske skrift- og kultursprog, der netop omkring 1570 nåede sin
højeste udvikling i Flensborg. Alligevel gjorde højtysk uafladelig
fremskridt, idet byens skrivere i lokale sager og i førelsen af
rådsregistre og rådsprotokoller mellem 1580—85 helt gik over til
højtysk. Amtet fulgte efter omkring 1600.
Ved domstolene var det den plattyske oversættelse af Jyske
Lov fra 1486, som blev fulgt. En ny plattysk oversættelse, fore
taget af den tidligere amtsskriver Blasius Ekenberger i Flensborg,
blev efter henstilling fra kongen udsendt i 1593. I 1608 efterfulg16 Flensborg bys historie

242

HØJTYSK, PLATTYSK, DANSK

tes den af en ny og sidste udgave, der ligeledes blev besørget af
Ekenberger. Begge hans udgaver hviler på den reviderede danske
udgave af Jyske Lov fra 1590. Når det endnu omkr. 1600 har
været nødvendigt at oversætte Jyske Lov til plattysk, skyldes
det, at denne sprogform holdt sig længere ved de lavere instanser,
ved herreds- og sognetingene og i rådets lokale korrespondance.
Endnu så sent som 1583 bekendtgjorde rådet, at de plattyske
skødebøger, bybøger og rådsbøger lå til gennemsyn på rådhuset.
Fra 1590 blev private attestationer skrevet på højtysk, fra 1604
kautioner, fra 1616 testamenter, pantebreve og kontrakter og fra
1622 obligationer og gældsbeviser. Endnu længere blev plattysk
benyttet af vinkelskriverne i deres skrivelser, af købmænd og
håndværkere i deres regninger, overslag og private breve. Længst
holdt det sig i retssalen, når der skulle afgives vidneudsagn eller
aflægges ed. Udsagn og eder blev indført i protokollerne, således
som de lød på Flensborgs plattyske bymål, og det på en tid,
hvor den samme retsskriver ellers førte hele protokollen på høj
tysk. Fra omkring 1640 skrev alle borgere i Flensborg højtysk
til rådet.
Meget senere end rådet gik kirken over til det nye skriftsprog.
I hele det 16. årh. var plattysk det almindelige kirkesprog i Flens
borg, og reformationen havde ikke bragt nogen ændring heri.
Luthers skrifter og salmer brugtes i plattysk oversættelse. Omkr.
1589 anlagdes en ny »Kerckenbok« for Frue kirke med en plat
tysk indledning, hvis sidste afsnit viste højtysk påvirkning. Kir
kernes epitafier fra før 1600 var overvejende forsynet med plat
tyske indskrifter. Indtil 1623 var St. Nikolai kirkes regninger og
kvitteringer på plattysk, fra 1624 til 1641 både på plattysk og
højtysk.
I St. Nikolai kirke prædikede pastor Dame (1600—1635) på
plattysk, selv om det kunne hænde, at han benyttede højtysk
ved gudstjenesten, når en fyrstelig person var til stede. Ved
St. Hans er der sandsynligvis blevet prædiket på plattysk til efter
1650. Ved Mariekirke lød der plattysk efter 1635, da det ellers
vil være uforståeligt, hvorfor Paul Walther, der fra 1627 til
1640 var diakon ved kirken, tilegnede sin »Manuale ecclesiasticum
edder Kerchen-Handbökeschen« fra 1635 til byens øvrighed og
amtmand. Denne bog var i almindelig brug, indtil Olearius’ høj
tyske »Kirckenbuch« kom i 1665. Helt forstummede det plat
tyske kirkesprog i Flensborg først efter 1650, mere end 100 år
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efter, at landsherrens kancelli begyndte at gå over fra plattysk
til højtysk.
Skolen, kirkens datter, fulgte moderens eksempel. I Flens
borg, ja selv i Haderslev og Sønderborg, var undervisningsspro
get ved skrive- og Tegneskolerne plattysk. I latinskolen under
vistes der på plattysk i de mindre klasser. Rektor Johannes
Moth udgav i 1614 og 1617 to latinsk-plattyske øvelsesbøger og
1623 en plattysk »Compendium Biblicum«. Disse skolebøger blev
også benyttet ved skolen efter hans død, og i 1651 ansøgte hans
svigerdatter rådet om godtgørelse for den skade, der var forvoldt
hende ved generalsuperintendent Klotz’ forbud fra 1638 mod
plattyske lærebøger ved latinskolen i Flensborg. Ikke blot latin
skolen, men også borgerskolerne blev tvunget til at gå over til
højtysk undervisningssprog.
Takket være de for Flensborg så gunstige økonomiske forhold
kunne gilderne og lavene glæde sig ved voksende anseelse. Deres
skråer var på plattysk, og man blev længe ved med at holde
fast ved de gamle former. Endnu omkr. 1600 blev nye udform
ninger af ældre skråer foretaget på plattysk. Først fra omkr.
1650 blev de højtyske skråer almindelige.
Flensborgs litterære frembringelser indtil 1630 blev trykt på
plattysk, og bogtrykker sproget har således ikke fremmet højtyskens fremtrængen i Flensborg. Mærkeligt er det i øvrigt, at de
første højtyske spor i plattyske skrivelser findes i tiltaleformer
og titler. Derimod er det naturligt, at plattyske rester i højtyske
dokumenter hovedsagelig stammer fra torvets og gadens sprog.
Hvordan har stillingen da været for det danske skriftsprog i
Flensborg i det 16. og 17. årh.? Har det plattyske og senere det
højtyske skriftsprogs sejr i det store og hele som skrivesprog
været fuldstændig? Foruden den danske skrivelse til Christian II
er der også bevaret en dansk oversættelse af et på tysk skrevet
brev fra 1528, udstedt af forstanderen for Franciskanerklostret i
Flensborg, men det er og bliver kun undtagelser, der bekræfter
reglen. Desuden viser forskellige forhold, at bysekretæren og vel
også mange af borgerne kun i ringe grad var fortrolige med det
danske skriftsprog. Således forsynede købmænd i Flensborg rigs
danske kontrakter, ja endog toldpapirer, med plattyske oplysnin
ger og påtegninger. I rådet drøftede man 1577 det utilbørlige i at
sende danske supplikker fra Flensborg til kongen. Karakteristisk
for forholdene i Flensborg er en episode fra 1626, da den kgl.
16*
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amtmand anbefalede sin tjener til det ledige byfogedembede og
udtalte, at mandens ukyndighed i dansk ikke var nogen hindring,
idet det tyske sprog var ganske almindeligt i Flensborg, hvorimod
rådet hævdede, at byfogeden frem for alt måtte være det danske
sprog mægtig. Dette synes påfaldende, men formodentlig var der
kun tale om en kompetencestrid mellem krone og by, så det fra
byens side opstillede krav om, at byfogeden skulle kunne tale og
forstå dansk, kun var et påskud til at gennemtrumfe byens krav
og ønsker.
At det danske skriftsprog i det 16. og 17. årh. kun har haft
ringe betydning som kultursprog i Flensborg fremgår også af de
danske præsters stilling og den danske menigheds og gudstjene
stes betydning. Den danske præst blev fattigfolks præst, der altid
var at finde i kollegernes rækker efter de tyske hjælpepræster og
gang på gang søgte om lønpålæg. Bønskrifterne var selvfølgelig
på plattysk, senere på højtysk.
Det middelnedertyske skrift- og kultursprog var det afgørende
grundlag for Flensborgs plattyske talesprog. Ejendommeligheder
fra det 15. årh. genfindes i det 16. og 17. årh.s skriver- og skrive
sprog. Det plattyske sprog, som brugtes i forvaltningen, i retslivet,
i kirke og skole og i forretningsskrivelser blev forbilledet for det
plattyske talesprog i Flensborg i disse århundreder. Men selv om
byens »fine« folk og de officielle skrivere skrev og talte et nok
så rent plattysk, så var og blev Flensborg dog stadig en tvesproget
by, hvor den danskættede almue forsøgte at efterligne embedsmændenes og det bedre borgerskabs plattyske sprog. Plattysk var
for dem, der ikke ville regnes til fattigfolk, religionens sprog,
bibelens og bønnens hellige sprog, men det var tillige dannelsens
sprog, det fine sprog. Men også af praktiske grunde var kendskab
til plattysk for flensborgerne en nødvendighed. Det var for dem
et nyttigt sprog. Foruden at være forvaltningens og domstolenes
sprog var det jo også købmændenes og håndværkernes sprog, som
håndværkeren ikke kunne undvære, når han gik på valsen i ung
dommens dage, og som købmanden ustandselig havde brug for,
når han selv rejste i udlandet eller pr. brev forhandlede med sine
forretningsforbindelser syd på. Ville man søge åndelig udvikling
eller timelig fremgang, måtte man beherske plattysk ved siden af
det danske bymål.
Men de plattyske borgere var på den anden side nødt til at
kunne tale omegnens og byalmuens danske folkemål. Denne gen-
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si dige påvirkning og den dermed følgende sproglige u sikkerhed
blev større, da det nye skriftsprog og embedssprog, da høj tysken
fortrængte det plattyske skriftsprog, som blev en mundart lige
som det danske bymål.
Det er denne for Flensborg så egenartede sprogudvikling, der
bragte Flensborgs sprog i vanry. Når man kender den, forstår
man bedre Chr. Pedersens udtalelse fra 1531 om sproget i slet
oversatte bøger: »Hvad skulle vi gøre med disse bøger. Vi forstår
dem ikke. Det er Flensborgis dansk, thi man taler der dansk og
tysk til hobe«. Godt hundrede år senere sagde Casper Danckwerth
om sprogforholdene i Flensborg: »Hvad angår Flensborg-tysk og
Flensborg-dansk, så er det ene lige så godt som det andet; dog
undtagen de personer, som har studeret eller rejst«. Og således
lød klagerne også gennem de kommende tider. Ifølge Ole Borch
kunne flensborgerne hverken tale dansk eller tysk rent; han anså
Flensborg-sproget for en sprogblanding, en påstand, som en lærd
flensborger, rektor Johannes Moller, i 1691 ikke turde benægte
rigtigheden af. Derimod syntes Seelen, 1713—15 konrektor i
Flensborg, ikke om, at Moller var så enig med Ole Borch.
Disse samstemmende vidnesbyrd viser, at befolkningen i Flens
borg var tvesproget. Sikkerheden i brugen af tysk falder sammen
med den sociale stilling, og det omvendte gjaldt, når der var tale
om dansk. Almuens danske ord, vendinger og konstruktioner, den
jyske »arvesygdom«, fik fortsat næring ved dansk indvandring
nordfra, og den formåede derfor stadig at gøre sig gældende
under samlivet med plattysk og senere med højtysk. Til gengæld
fik Flensborgs danske bymål på tyskfødtes eller i hvert fald tyske
embedsmænds og storborgeres tunge sikkert en særlig klang. Når
Chr. Pedersen taler med ringeagt om Flensborgdansken, må man
heller ikke glemme de gamle særlige sønderjyske, men rent nor
diske dialektejendommeligheder, der lød fremmed og ilde i den
lærde københavners øren. Men der var ikke tale om et dansk
eller plattysk blandingssprog, men om sproglig usikkerhed og
gensidig påvirkning.
Denne sproglige usikkerhed forøgedes ved indførelsen af det
højtyske skriftsprog, hvorved der opstod en spænding mellem
det plattyske og til en vis grad også det danske talesprog og det
højtyske skriftsprog. Nu havde man overalt i Flensborg endelig
lært at tale eller i hvert fald at forstå plattysk, og så var det
højtysk, der var blevet skriftsproget. Dertil kom, at det var
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langt vanskeligere at bygge bro mellem dansk og højtysk end
mellem dansk og plattysk; thi for den danske almue var høj
tysk et fremmedsprog, et stift og kunstigt papirsprog, vanskeligt
at forstå og at lære, mens plattysk ikke bare var et skriftsprog,
men samtidig et levende folkesprog, der ved sin enkle og klare
syntaks og sit dansklignende ordforråd faldt let på en dansk
tunge, især efter at plattysk i tidens løb var blevet isprængt
adskillige danske ord og blevet påvirket af dansk sætningsbyg
ning. Højtyskens indførelse betød derfor afgjort en svækkelse af
muligheden for tysk fremgang, især på landet, men også i de
nordslesvigske byer. I Flensborg forøgedes den sproglige for
virring og usikkerhed.
Omkring 1700 stod højtysk som det sejrende skrift- og kultur
sprog i Flensborg, selv om det var plattysk, der var det alminde
lige tale- og omgangssprog. I et skrift fra 1722 udtalte rektor
Johannes Moller sig meget rosende om det plattyske sprog og
beklagede, at det i de sidste hundrede år var kommet i stor for
agt »hos os cimbrere og de øvrige nedersaksere«, så det var blevet
fortrængt fra næsten alle kirker, kancellier, domstole, ja selv
fra mange huse. Han erkendte dog de fortrin, høj tysken havde
som litteratursprog, et vidnesbyrd, der stemmer overens med
den beskrivelse af byen Slesvigs sprogforhold, som Ulrich Peter
sen gav omkr. 1700.
Trods det plattyske sprogs detronisering var Flensborg, om end
i mindre grad end Slesvig og Husum, blevet et midtpunkt, hvorfra
plattysk kunne brede sig ud til landsbyerne i omegnen. Dens
plattyske bydialekt formåede at påvirke det danske sprogom
råde, især i Nordangel, da sprogskiftet længere sydpå satte ind
et lille århundrede senere.

Præster og generalsuperintendent. Pietisme
Som reformationen omformede kirkelivet, således skabte den
også en ny præstetype, hvis fornemste opgave var den at være
verbi Dei minister, Guds ords tjener. Reformationsårenes store
begejstring og umiddelbare glæde over det genopdagede evan
gelium holdt sig dog ikke i længden, men endte til sidst i en
snæversynet interesse for den rette lære og den rette tro. Man
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Orgelforside i St. Nikolai kirke. Ringerinks arbejde ca. 1600.

gled ind i ortodoksiens tidsalder, der ikke mindst i sine senere
afsnit virkede tør og ufordragelig. Da dens rolle var udspillet,
fulgte pietismen, som indskærpede, at læren måtte vise sig i et
ægte kristenliv, og slagordet blev nu praxis pietatis, d.e. praktisk
kristendom. I begge disse perioder fik Flensborg flere interessante
kirkemænd, hvoraf adskillige var udprægede repræsentanter for
tidens religiøse anskuelser.
Den 11. febr. 1594 antog St. Nikolai menighed til andenpræst
holsteneren, daværende rektor i Itzehoe, Friedrich Dame, en
mand, som indtil sin død 18. dec. 1635 skulle komme til at betyde
meget for det kirkelige liv i Flensborg. Han var født i 1567 i
landsbyen Dahme ved Preetz. Først besøgte han latinskolen i
Flensborg, hvor hans fader nedsatte sig som købmand efter at
have været amtsforvalter på Glyksborg; derefter kom han på
Herlufsholm skole. Han studerede i Rostock og Frankfurt a. d. Oder,
hvor han blev magister i 1590. I 1600 blev han sognepræst ved
St. Nikolai, og i 1604 indsatte amtmanden ham til provst for
Flensborg amt efter Thomas Schattenberg ved St. Marie.
Provst Dame var påvirket af Johann Arndts tanker og bøger
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om den sande kristendom. For ham var den udvortes tilslutning
til kirkens gudstjeneste ikke nok: troen skulle omsættes i livet,
og tilhørerne skulle være inderlige kristne. Som ældre mand ud
gav han i Lübeck »Fire bøger om det gamle og det nye menne
ske«. Læren skulle efter hans mening være i orden, før troen og
livet kunne blive det.
Han fik rigelig brug for at omsætte sine anskuelser i praksis,
idet det kom til en strid mellem nogle af præsterne og de frireligiøse, som rettede et vældigt angreb på præsterne og de kristne i
almindelighed, de hykleriske kristne, som kalder sig kristne, men
levede værre end hedningerne i gudløs æden og drik, pragtsyge,
hoffærdighed og utugt. Præsten ved St. Marie, Habakuk Meyer, an
greb fra prædikestolen tidens udbredte sværmeri, Weigelianismen,
og dens tanker om »det indre lys« og dens forkastelse af den kirke
lige lære om Kristi stedfortrædende lidelse. Dermed ramte han
især to fremtrædende borgere, lægen Nikolaus Knutzen Teting og
byskriveren Hartwig Lohmann. Efter et forhør af amtmanden,
borgmesteren og præsterne forlod de 1622 byen, men Dame og
flere udsendte forskellige skrifter imod dem. Til deres påstand
om, at enhver troende, ikke blot gejstligheden, havde ret til at
prædike, sagde Dame, at der skulle skelnes mellem privat vidnes
byrd og forkyndelse i offentligheden. Over for deres tale om den
indre hørelse af Guds ord satte han det synlige, åbenbarede ord i
bibelen. Bjergprædikenen, mente han, kunne ikke sættes som norm
for samfundslivet, og deres tale om, at troende kunne holde Guds
bud fuldt og helt, stred efter hans mening imod den kendsger
ning, at vi ved arvesynden altid forbliver arme syndere. Kort tid
efter måtte han tage sig af konrektoren ved latinskolen, mag.
Jacob Neubauer, som på grund af en bog om de dødes opstan
delse måtte nedlægge sit embede.
Trediveårskrigen førte dog helt andre problemer med sig, da
den 1627 kom til Flensborg. Medens året 1622 havde været et
meget frugtbart år, bragte de følgende år misvækst og dyrtid.
Kirkens og skolens folk fik enstemmigt af rådet og de 24 borgere
bevilget dyrtidstillæg. En mængde flygtninge, soldater og studen
ter, adelige og præster strømmede til og gennem byen. Så kom
de flygtende soldaters plyndringer og efter dem Wallensteins
tropper, der i 2% år holdt Flensborg besat. Dame flygtede sam
men med sin familie til Sjælland. Da også de andre præster og
de førende borgere var flygtede i 1627, opstod der den største
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demoralisation i byen. En trediedel af alle huse blev ødelagt eller
ubeboelige, og der herskede den dybeste armod. Og så kom pesten,
som så godt som alle gav op for. Kun den tapre præst Johannes
Moth, søn af kirurgen Paul Moth, viste konduite og mod. »Han
prædikede to gange om ugen i St. Nikolai og to gange i St. Marie,
også i St. Hans, og gik til alle pestbefængte«, fortælles om ham.
Et halvt år efter Dames død pålagde kongen Sjællands biskop,
Hans Poulsen Resen, at ordinere og eksaminere mag. Johannes
Reinboth til sognepræst ved St. Nikolai. Ved siden af præsteger
ningen skulle han være provst over Flensborg amt. Reinboth var
født i Altenburg i Meissen i 1609 og besøgte universiteterne i
Rostock og København. I Rostock hørte han Stephan Klotz, der
var præst og professor der, og i København Jesper Brochmand,
den lærde og formående teolog. Da det ikke var ham muligt at
vende tilbage til hans krigshærgede hjemstavn, var det vel med
glæde, han tog imod kaldelsen til Flensborg; men hans virketid
i Flensborg blev dog kun kort, idet han allerede 1639 blev slots
præst og provst i Haderslev. Den kundskabsrige og kultiverede
mand var velanset på højere sted og fik derfor 1643 tilbudt et
embede som professor ved Sorø Akademi, en stilling han dog
afslog. Men 1645 lod han sig udnævne til hof præst på Gottorp
og generalsuperintendent for det gottorpske område. Samme år
erhvervede han i Rostock graden som dr. theol. I modsætning til
de fleste af tidens teologer var han en irenisk natur og indtog
et mæglende standpunkt i de kirkelige stridigheder. Bag om alle
divergenser måtte man samles om det i kirkelæren, hvorom de
forskellige retninger var enige, og i denne forbindelse fremhævede
han den apostolske trosbekendelse over for de senere bekendel
sesskrifter.
1636 bragte også en anden kirkens mand til Flensborg, en per
sonlighed, hvis navn og embedsgerning for alle tider er indskrevet
i sønderjysk kirkehistorie, nemlig Stephan Klotz.
Kongen og hertugen havde for at bringe orden og ensartethed
i forholdene og især for at få indseende med kirkerne i de ade
lige distrikter i begge hertugdømmer besluttet hver at udnævne
en generalsuperintendent. Christian IV havde oprindelig tænkt
på at få den berømte teolog Georg Galixt, hvis fader var født i
Åbenrå, til denne post, men han undslog sig for at forlade Helm
stedt, bl. a. fordi han vel ikke delte kongens og den danske kirkes
ortodokse læreopfattelse. I stedet for henvendte kongen sig i 1636
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til en anden berømt mand i tiden, den kun 30-årige professor i
Rostock, Stephan Klotz, som tog imod kaldelsen med 800 rdl.
i løn og fri bolig i Flensborg. Egentlig havde kongen tænkt sig,
at generalsuperintendenten for den kgl. del af Slesvig og Holsten
skulle bo i Rendsborg, men Klotz ønskede selv at komme til
Flensborg, måske fordi det var Slesvigs mest ansete by, og fordi
mange fra hans egen hjemstavn havde opnået en god position
der. Den 19. april 1639 blev han også sognepræst ved St. Nikolai
og provst over Flensborg-Bredsted provstier.
Klotz var født i 1606 i en præstegård i Lippstadt i Westfalen
og gik i skole i Soest, inden han kom på universitetet, først i
Marburg og derefter i Rostock. Han udmærkede sig allerede som
barn ved en utrolig hukommelse, senere som debattør, f. eks.
over for jesuitter. Han nedstammede fra velhavende patricierslæg
ter i Westfalen og Rhinlandet, som havde bragt personlige ofre
for deres protestantiske tro.
Det løfte, kongen havde givet Klotz om fri bolig, indfriede han,
så snart det lod sig gøre, og på bedste måde. I 1637 gav han amt
mand Kay von Ahlefeldt befaling til at købe og nødtørftigt istand
sætte von Oesedes statelige hus ved Søndertorv til embedsbolig
for generalsuperintendenten. Istandsættelsen kostede ikke min
dre end 3780 mk. Klotz kom således ikke til at bo i præstegården
ved siden af St. Nikolai kirke, da den blev rømmet af Reinboth.
Klotz var en meget betydelig personlighed og en myndig til
synsmand, der styrede kirken med fasthed og initiativ gennem
de vanskelige krigstider. Som prædikant hørte han til de navn
kundigste; et udvalg af hans ligprædikener blev 1669 trykt i Lü
beck under titlen »Geistliche Cypressen Kräntzlein«.
St. Nikolai kirkes registre over altergæster viser, at han på ægte
luthersk vis gik til alters sammen med hustru, børn, stedbørn,
pige, amme, skræddersvend, huslærer, karl, famulus osv., som
regel 4 gange om året. Og var han end meget på visitats eller til
synoder, til adelige ligbegængelser eller hos kongen — både Chri
stian IV og Frederik III satte stor pris på ham — så tog han sig
dog tid til at stå fadder i byen. Når kongerne opholdt sig på slot
tet, Flensborghus, prædikede Klotz for dem, og han døbte Chri
stian IV.s sønnesøn 15. april 1646. Den reformerte kurfyrste af
Brandenborg, der var Danmarks forbundsfælle, deltog 1658 i
Klotz’ gudstjenester både i Flensborg og i Husum.
Klotz’ prædikener var både vel ordnede og aktuelle — alt andet
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Stephan Klotz og hans første hustru.
Detalje fra epitafiet i St. Nikolai kirke.

end tørre udredninger om virkelighedsfjerne emner. Men det
hændte tit, at de blev alt for lange. Betegnende er en skrivelse,
som magistraten i 1649 skrev til kongen i anledning af, at kongen
havde pålagt den at holde borgerne og indvånerne til Guds hus og
Guds ord og selv gå foran med et godt eksempel. Det hed i svaret,
at magistraten havde en god samvittighed, ihvorvel der fandtes
mange håndværkere og skibsfolk, som måtte forsømme ugedags
prædikenerne, men det skyldes, at de ikke kunne afse tid fra
deres arbejde. Endvidere måtte det beklages, at præsterne ikke
altid begyndte gudstjenesten præcis og ofte prædikede så urime
ligt længe, at tilhørerne forsømte halve dage derved og sad uden
næring, og gamle, svangre og ammende folk ikke kunne afvente
slutningen på den lange snak. Borgmester og råd bad derfor deres
nådigste konge og herre om at give gejstligheden anvisning i så
henseende. Til andre tider stod gejstlighed og magistrat pænt ved
hinandens side, bl. a. ved foranstaltningerne til at ophjælpe byen
efter de lidte krigsskader.

Klotz var en stærk modstander af plattysk gudstjenestesprog,
og han sørgede for, at højtysk blev kirkesprog i kirkerne i Flens-
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borg amt, selv om befolkningen forstod det endnu dårligere end
plattysk. Desuden fik han mange tyskere ansat i kirke og skole.
Undertiden blandede kan sig også i politik, som da han 1657 præ
dikede for hoffet og ud fra et sted i det gi. Testamente (1. Kong.
22,1 ff.) æggede kongen til krig mod Sverige. Men da krigen kom,
og fjenden oversvømmede hele Sønderjylland, flygtede han selv
til København. Efter fredsslutningen opholdt Klotz sig oftere ved
hoffet og udnævntes 1667 til kirkeråd og tysk hofpræst i Køben
havn, uden dog derfor at skulle opgive embedet som general
superintendent. Planen var efter sigende at gøre ham til ærke
biskop efter Hans Svane og samle hele kirkevæsenet både i konge
riget og i hertugdømmerne under ham. Den store forfremmelse
kunne han ikke bære, og i sin afskedsprædiken i Flensborg
7. nov. 1667 udtalte han, at denne by havde ikke gjort sig så for
tjent af ham, at den skulle beholde hans ben! Det gik dog ander
ledes; døden indhentede ham i 1668, førend han nåede at tiltræde
sit embede i hovedstaden, og han begravedes i Nikolai kirke.
En så ivrig og streng lutheraner, en så nidkær tilhænger af
tidens krav om enhed i kirken, som Stephan Klotz var, måtte
naturligvis føle sig kaldet til at gribe ind overalt, hvor han spo
rede mindste afvigelse fra den lutherske ortodoksi. Derfor rettede
han en sønderlemmende kritik mod et af den fromme adelsmand
Holger Rosenkrantz affattet teologisk skrift, om end med urette,
thi Rosenkrantz ville i sine bøger kun slå til lyd for, at også
lutherske kristne måtte huske, at der er noget, som hedder troens
frugter. Den teologiske tænkende og skrivende adelsmand, der
aldrig opgav sine anskuelser, slap med et forbud mod at udsende
skrifter i trykken og levede i fred resten af sine dage på slægtens
herresæde Rosenholm.
En anden medfart fik sværmeren Frederik Br ekling, der var
født i Hanved præstegård ved Flensborg 1629. Som ung studerede
han først i Rostock, senere i Königsberg og Helmstedt, hvor han
traf Georg Calixtus og kom under indflydelse af hans tanker om
det fælleskristelige i alle konfessioner. Herfra drog han videre til
Wittenberg og hørte berømtheder som Calovius og Quenstådt;
senere besøgte han Leipzig, Jena og Giessen, hvor han erhvervede
magistergraden på en afhandling om de helliges samfund. Des
uden kom han i denne by i forbindelse med den teosofisk anlagte
læge Tackius og blev selv teosof. I Hamborg, som var næste sta
tion på studierejsen, sluttede han sig til en lille kreds, der var til-
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hænger af »præsteløs kristendom«. Over Strasbourg rejste han
så til Amsterdam og kom her sammen med en vis Elias Prätorius,
der hævdede, at Kristus for den herskende kirke var den store
ubekendte. Fra Amsterdam stilede Brekling nu mod hjemmet,
og 1656 vendte han tilbage til faderens præstegård, helt forandret
og ivrigt opsat på at reformere. Snart kom krigen og alle dens
ulykker ind over landet. Brekling og ligesindede fyldtes mere og
mere af den overbevisning, at krigen, og hvad dermed fulgte, var
Guds straffedom over en åndelig død og verdsliggjort kirke og
dens gejstlighed med Stephan Klotz i spidsen. Da denne under
svenskekrigen, som en dårlig hyrde, tog flugten for at bjerge sig
selv, begyndte Brekling at prædike fra generalsuperintendentens
prædikestol i St. Nikolai, uden på dette tidspunkt endnu at være
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ordineret, hvilket først skete 1659. Med mund og pen gik han løs
på præsteskabet i almindelighed og Klotz i særdeleshed. Hans
skrift: »Gottes Worte an das ehrwürdige Consistorium in Flens
burg« kunne dog ikke tåles, og 1660 blev han afsat af en flensborgsk synode og slap med nød og næppe ud af byen og rejste til.
Amsterdam. Her tilbragte han sine sidste år med studier over
kirkehistorie og mystik og døde under trange kår 1711.
For både Klotz og Brekling var kristendommen i praksis målet.
Således siger Klotz i »Praxis pietatis«, som først blev udgivet
efter hans død: »Ikke kun viden, studering og spekulation, endnu
mindre det at rose sig eller udvortes vise gudsfrygt, er nok til
din kristendom, min sjæl, men dens kraft, gerning og sandhed
samt helligåndens bevisning er nødvendig. Ikke de, som ved be
sked, er salige, men de, som gør det, de ved (Joh. 13, 17; Mt. 7, 21;
Jak. 1, 23—24). Troen uden gerninger er i sig selv død, ligesom
legemet uden sjæl«. Mange af hans prædikener viser, at han godt
så fejlene inden for kirken og bekæmpede dem; ligprædikenen
over ham viser, at han også så dem hos sig selv. Men for Brek
ling, den urolige og inderlige, måtte Klotz blot ifølge sin stilling
virke som anstødsstenen, og der er ingen grænser for, hvad han
beskylder ham for: han var pengegrisk, selvbehagelig og partisk
ved embedsbesættelser, en spytslikker og en despot. Brekling ville
reformere alt og alle, begyndende med præstestanden; men skønt
han ikke på alle områder overdrev, kunne han dog ikke blive
vejviser til en bedre kirkelighed og adskilte sig her fra Spener og
hans pietisme, den nye fromhedsretning i Tyskland, som ret
snart kom til Flensborg.
Pietismens motto var: ikke den rette tro, men den levende tro
kommer det an på. I praksis var den en kamp mod anderledes
tænkende, rettroende og ligegyldige, og det var dens svaghed, at
den kun for ofte bedømte andre ud fra rent udvortes synspunkter :
om de deltog i verdslige fornøjelser, dans, spil, drik og luksus.
Men for mange blev den en vej.
Allerede 1694 mødtes de pietistisk troende i deres konventikler eller gudelige forsamlinger hos en indfødt flensborger Hin
rich Braker, som 1690—92 var lærer ved latinskolen og derefter
var taget til Spener i Berlin. Efter hjemkomsten fra besøget
hos pietismens hovedmand begyndte han med sine møder, og
han måtte gentagne gange forsvare sig over for synoden. 1696
sagde han sig løs fra sine sværmerier om tusindårsriget og blev
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fra da af antipietist og foragtet af pietisterne for sit frafald.
Nogle år senere blev han ansat som præst ved St. Nikolai og vir
kede her til sin død i 1728.
Han var ven med den separatistiske pietist Otto Lorenzen
Strandiger, ligeledes en født flensborger, som først havde været
præst på Nordstrand og henimod århundredskiftet var kommet
til Flensborg som hjælpepræst ved St. Marie. Men generalsuper
intendent Josua Schwartz fik ham i 1704 afsat, og Strandiger
levede de følgende tre år i byen som separatist, der forkastede
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kirkegang, altergang og barnedåben og på lignende måde som
Brekling angreb øvrigheden og kirken, men i 1716 blev han lands
forvist og tog ophold i Hamborg.
Hans angreb på barnedåben kaldte flere flensborgske præster,
bl. a. Franz Møller ved St. Marie og den danske præst Arnold
Fischer, frem til dens forsvar. Men i øvrigt bebrejdede den nye
generalsuperintendent Dassow byens præster, at de selv var ven
lige imod pietismen, læste dens skrifter, fra prædikestolen var
slemme til at angribe anderledes- og gammeldagstroende og tålte,
at der fandtes så mange gendøbere, reformerte, kvækere og pie
tister i byen. På prædikestolen stod i virkeligheden også en del
præster, som med rette kunne mistænkes for pietisme. Den værste
anke imod flere af dem var, at de lod deres sønner studere ved
pietisternes universiteter i Halle, Jena og Wittenberg. 1694 døde
provsten Johannes Lysius, som oprindelig havde været imod
pietisterne, men havde omvendt sig og nu stod som dens tilhæn
ger; han stredes i selve kirken med sin anderledes tænkende kol
lega, Thomas Lundius. Lysius’ efterfølger blev Klotz’ dattersøn,
Stephan Jebsen, som forblev ugift og var en interessant person
lighed; han har udgivet flere af Klotz’ tyske skrifter og tænkte
en tid på at testamentere Adelbylund til en luthersk præsteskole.
Den var af kong Frederik III blevet skænket Klotz og senere
arvet af Jebsen.
Pietist var også Andreas Hoyer, der var præst ved St. Hans
fra 1680 og provst fra 1709. I 1724 blev han generalsuperinten 
dent, men døde allerede 1728. Ligeledes Christian Ernst Lundius,
fra 1712 præst ved St. Hans og provst fra 1735, Johann Ocksen,
andenpræst ved St. Marie, derpå biskop i Århus og senere i Ribe,
Johannes Holst, præst ved St. Nikolai, og Michael Geerkens, præst
ved St. Nikolai fra 1707 til sin død 1732.
Dassow efterfulgtes 1721 som generalsuperintendent af Thomas
Clausen, der var født i Flensborg som søn af en skrædder. Han
havde studeret i Königsberg og blev huslærer på Glyksborg og i
1709 konrektor ved latinskolen. 1712 blev han hofpræst i Køben
havn, hvor han først hemmeligt viede Frederik IV til Anna Sophie
Reventlow, skønt dronning Louise endnu levede. Som tak fik han
tillagt den teologiske doktorgrad. 1721, to dage efter dronningens
død, viede han offentligt på Københavns slot kongen til Anna
Sophie, hvilket af kong Frederik blev belønnet med embedet som
generalsuperintendent.
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Clausen, der ikke selv var pietist, ønskede imidlertid at få de
flensborgske pietiststridigheder bilagte, og 16. juni 1721 under
skrev han sammen med alle byens præster et forlig desangående
ud fra ordet i Matth. 7,12: »Alt, hvad I vil, at mennesker skal
gøre imod jer, det skal I også gøre imod dem!«
Forud for det pietistiske røre var gået en alvorlig strid mellem,
de tyske præster og den danske præst. 1660 havde rådet på foran
ledning af Klotz kaldet Georg Stuhr fra Hammelev til dansk præst
efter at have hørt ham prædike både på dansk og tysk. Da han
var en omgængelig mand og en veltalende præst, ønskede mange i
byen at lade ham foretage deres kirkelige handlinger på tysk, hvil
ket de tyske præster satte sig imod af pengemæssige grunde. Ved
et forlig i 1668 måtte Stuhr love ikke at tage finere folk til skrifte,
men opnåede at måtte henlægge danske søndagsgudstjenester til
Helligåndskirken. Alligevel fortsatte Stuhr hårdnakket med at
forrette tyske embedshandlinger indtil sin død i 1715.
I de fredelige og gode år i de første årtier af 17. årh. viste bor
gerne et ualmindeligt offersind, så inventaret, prædikestole og
orgler kunne fornyes og istandsættes i alle kirker. Omsorgen for
byens og kirkernes trivsel gik hånd i hånd selv under de påføl
gende trængselstider.
Man sørgede også for at hjælpe skibsbesætninger, der på deres
lovlige fart på Middelhavet blev taget til fange af sørøvere og
bragt i slaveri, især i Algier. Omkring 1700 anråbte familier gang
på gang øvrigheden om hjælp til løskøbelse, »rantzion«, af deres
mænd og sønner. 12. april 1709 blev således Jürgen Jacobsen
fra Flensborg på vej fra Holland til Middelhavet taget til fange
af 5 tyrkiske sørøvere og solgt som slave til en kaptajn Becker
i Algier for 300 rigsdaler. Han angav i sine breve at befinde sig
i en frygtelig nød: lænket og pryglet som en hund fik han kun
vand og brød og måtte overnatte under åben himmel. Faderen.
Jacob Christian, androg byens magistrat om hos kongen at ud
virke, at der overalt i hans landes kirker opsattes bækkener for
at tilvejebringe de 500 rigsdaler, som løskøbelsen af hans søn
formodentlig ville koste.
En endnu mere omfattende sag forelå 1721, da skibet
»Emanuel« med skipper Baltzer Nissen og 15 mand var bleven
opbragt af en tyrkisk sørøver, da det under kongeligt dansk flag
var på tilbagerejse fra la Rochelle og St. Martin i Frankrig med
en ladning for flensborgsk regning.
17 Flensborg bys historie
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Det værste var, sagde familierne i deres bøn skrift, at de af
tyrkerne tilfangetagne kristne svævede i sjælefare, eftersom tyr
kerne havde begyndt at lokke kristenslaverne over til deres reli
gion ved at love dem rigdom og gode ægteskaber samt fritagelse
for hårdt fangenskab og utåleligt arbejde. De henviste til, at
kongen ved reskript af 17. marts 1716 havde anordnet, at der to
gange årligt, på den almindelige faste-, bods- og bededag 4. fredag
efter påske og på allehelgensdag l.nov., skulle udsættes bække
ner i kirkerne til fangernes løskøbelse. Af skrivelsen fremgik det
for øvrigt, at skipperen under den store nordiske krig ikke mindre
end tre gange havde været i strengt fangenskab hos svenskerne.
Byens magistrat henvendte sig straks næste dag til amtmanden,
der henviste dem til slavekassen, som bestyredes af Sjællands
biskop, Christian Worm, og købmændene Abraham Kloecker og
Hans Jørgen Soelberg i København.
Slavekassens direktion svarede, at slavekassen ikke blot var
tom, men på grund af de mange stedfundne løskøbelser havde en
gæld på 14—15000 rigsdaler, men at den, for at man kunne se
dens gode vilje, gerne ville optage et lån på ca. 16000 rigsdaler,
dersom den blot kunne få dette beløb til låns. Efter en længere
korrespondance mellem magistraten og slavekassen bestemte kon
gen 13. febr. 1722, at der i Danmark, Norge og hertugdømmerne
skulle indsamles i kirkerne til de danske undersåtter, flensborger
nes, løskøbelse. I Flensborg selv indkom i bidrag gennem klingbeutlen i St.Nikolai 1223 mk., i St. Marie 1533 mk. og i St. Hans
568 mk., i alt 3324 mk. Endvidere indkom 5687 mk. ved indsam
ling i husene, beløb, som ved deres størrelse afgiver et smukt
vidnesbyrd både om borgersind og om næstekærlighed.

Bygnings- og billedkunst
Reformationsårene satte ingenlunde noget skel i den kunstne
riske udvikling — derimod i høj grad et ideologisk. Sengotikken
fortsætter ret uantastet til midten af 16. årh., men optager fra da
af nye træk, stammende fra en helt anden forestillingsverden,
fra den antikt betonede fornyelse af livsopfattelsen, der med hu
manismen i ord og renaissancen i kunst havde fundet sted i Ita
lien — en fornyelse, der ikke blot prægede kunstopfattelsen i al
mindelighed, med krav om mere »orden« i komposition af bille-
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der og bygninger, særlig i de sidste, og her baseret på ligevægt
om en symmetriakse og med fremhævelse af horizontale delin
ger, modsat gotikkens vertikale. Men den omfattede tillige i høj
grad kunstens formsprog, først og fremmest en af antikken præ
get ornamentik og en ihærdig brug af ligeledes antikt prægede
arkitekturmotiver, som søjleordener og arkader. Kun ret lang
somt trængte den ny kunstneriske opfattelse ind i arkitekturen.
Hastigere og mere effektivt skete fornyelsen inden for skulptur og
maleri, ganske særligt i dekorativ og ornamental kunst, hvor den
snart ganske skulle beherske kunsthåndværkets frembringelser.
For alle kunstarter betød hjælpebøger med forbilleder, stukne i
kobber eller skårne i træ, meget, mest vel nok for kunsthåndvær
kets udøvere. Store kunstneres værker som Albrecht v. Dürers
træsnit kunne anvendes til billedfremstillinger, følgelig skyldes
sådanne ikke altid fremstillerens eget ingenium.
Frivilligt, uden modstand, gav gotikken da ingenlunde op over
for den nymodens renaissances meninger om skønt og uskønt,
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reaktionært og moderne, men kæmpede imod den, så godt den
kunne. En blandingsstil opstod, varende kortere eller længere
efter de forskellige kunstarter, idet gotiske og renaissanceelementer kæmpede om overtaget, indtil de sidste blev eneherskende.
Stort set kan man dog sige, at fra midten af 16. årh. til midten af
det følgende er en stilperiode løbet igennem. Den går alminde
ligvis under benævnelsen renaissancen. Når denne betegnelse bru
ges her, er det dog med det forbehold, at det varer ret længe,
inden bygningskunsten helt frigør sig fra gotikkens traditioner,
modsat skulptur og maleri og særlig kunsthåndværket. Fra mid
ten af 17. årh. gælder andre idealer — den europæiske baroks.
Hvad her er skildret som hovedlinier i den kunstneriske udvik
ling gælder stort set hele Nordeuropa, ja egentlig alle lande nord
for Alperne. Og Flensborg danner ingen undtagelse. På en måde
havde den en fordel fremfor mange andre danske byer. Dens
beliggenhed muliggjorde en nok så levende, direkte forbindelse
med sydfra kommende strømninger, navnlig fra Nordtyskland og
de dermed kunstnerisk nøje forbundne Nederlande.

I perioden fra reformationsårene til begyndelsen af 17. årh.
var Flensborg i rig materiel udvikling. Men også denne stad blev
ramt af det 17. årh.s krige, af tab og tilbagegang. Indtil da ople
vede den også kunstnerisk en blomstringstid, der den dag i dag
sætter sit præg på byen. Af forklarlige grunde blev de sidste
ti år før århundredets midte fattige på kunstværker.
I bygningskunsten var det mindre offentlige bygninger, der
stillede opgaver. Største indsats blev gjort inden for det borger
lige boligbyggeri.
Kirkerne stod der, lidt efter lidt så temmelig tømt for deres
katolske indhold, men til gengæld forsynet med nyt kirkeligt
inventar i protestantisk ånd. Ligesom hørende med til kirke
indrets arkitektur var visse nyordninger i et par af kirkerne. I
Mariekirken opstilledes et slags inderkor, en arv fra katolsk
kirkeskik, idet det østligste midtskibsfag i koret afgrænsedes mod
sideskibene af bænke af ren »munkestolstype«, organisk kompo
neret sammen med det mægtige alterværk, måske som dette fra
århundredskiftet. Til gengæld helt typisk protestantisk blev en
ordning i hospitalskirken i det tidligere Franciskanerklosters øst
fløj. Her var i syd ved en skranke med to døre af skildret et lille
rum, hvorfra en trappe førte op til prædikestolen, anbragt midt
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for og komponeret sammen med skrankens balusterprydede over
del. En smuk ordning, der stammede fra 1639. Med al tydelighed
indskærpede de motivet prædikenen som det meget betydnings
fulde led i gudstjenesten.
Af store byggeforetagender ved kirkerne er kun at nævne As
mus Matzens ombygning 1582 af Nikolaikirkens gamle tårn, det
fik pyramidetag, kronet af lanterne — et beskedent forsøg på
efterligning af renaissancens etagespir. Tårnet ombyggedes atter
1878, men så totalt, at det tidligere tårns arkitektoniske karakter
synes så temmeligt udvisket.
Af offentlige bygninger iklædtes rådhuset (se s. 157) 1594 renaissancedragt, både i det ydre og, som det synes, også i det
indre, bl. a. at dømme efter en træskåret pragtdør, flankeret af
søjlestillinger, nu i museet. Den store sal blev smykket med
kongeportrætter, deriblandt Abraham Wuchters af Frederik III.
Forlængst er Flensborgs gamle rådhus forsvundet. Men endnu
står to samtidige bygninger. Det er Skrangen (se s. 315) umiddel
bart syd for Mariekirken, bygget 1595, med buegangsfacaden
taktfast opdelt i fag efter renaissancens krav. Den anden er
kompagnihuset ved havnen fra 1583 (se s. 305), noget senere
ombygget. Men begge er ganske vist så nøgterne i det ydre, at de
i stil nærmest er tidløse. Det bygningsværk, der er det mest inter
essante, skyldes militærarkitekturen — den 1595 nybyggede, men
ikke desto mindre fuldstændig sengotisk behandlede Nørreport (se
s. 233), et ved sin bredde og tyngde monumentalt stykke arkitektur.
En ganske anden rigdom på monumenter har den borgerlige
bygningskunst kunnet opvise. Met det gælder rigtignok om den
som om senmiddelalderens, at også fra denne periode kun få
borgergårde og -huse er nået uskadt ned til vor tid. Atter her
er gavlpartierne blevet ombyggede i senere tider, ikke mindst
gennem det sidste hundredår. Og intetsteds er den oprindelige
rumfordeling forblevet uantastet. En del bygninger er dog nogen
lunde bevarede eller kendte og kan give en vis forestilling om,
hvordan byens borgere dengang byggede.
Man fortsatte den hævdvundne trappeagtige bebyggelsesmåde
med gavlhuse mod gade eller torv og hver ejendoms isolerede
beliggenhed mellem tagdrypslipper og smalle gange. Almindeligst
var stadig bindingsværket, men bygninger i grundmur, i al fald
for gadehusets vedkommende, blev langt mere almindelige end
tilforn. De anseligere større anlæg var i to stokværk med hvælvet
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kælder. Indvendig var den høje, fra gammel tid arvede, diele ved
at forsvinde op igennem 16. årh., idet man indskød et mellemloft
og derved, i overensstemmelse med datidens europæiske bolig
kultur, skaffede sig flere boligrum. Men mærkelig er i Flensborg,
som i andre sønderjyske byer, den stadige fasthængen ved sen
gotiske stiltraditioner; de præger mange af stenhusenes facader.
Thi det vertikale princip lever frimodigt videre, lige så sengotik
kens gavlblændinger og trappegavle. Blændinger, ofte afsluttet
foroven af dobbeltbuer, kunne dog af og til anbringes i rækker,
og gavle blev i nogen grad opdelt horizontalt. Men det er kun
tøvende og usikkert, man vovede sig ind på slige moderne felter.
Indgangen var stadig i midten, og ud for de to hævdvundne små
rum inden for vinduerne på begge sider af døren kunne hyppigt
udmures en karnap — dette motiv, der også senere skulle blive
så påskønnet — for øvrigt i den hele landsdel og toges op både
her og der i kongeriget. Typisk for tidens bedste gadehuse er et i
moderne tid mishandlet, men oprindelig pragtfuldt hus ved Nør
retorv fra 1578. Men både det og et velbevaret hus på Søndertorv
med to senere påbyggede karnapper er karakteristiske for perio
dens blandingsstil.
Utvivlsomt var Flensborg i hine tider en såre velbygget stad,
og ikke for intet har Henrik Rantzau prist dens velhavende og
prægtige udseende. Men man har indtryk af, at den private bygge
virksomhed har kulmineret i årtierne omkring århundredskiftet,
at den i al fald var hæmmet, da krigene begyndte.
Medens man ikke i bygningskunsten — Duborg dog undtagen
— sporer større virkninger af Flensborgs nære beliggenhed ved
de førende kulturlande, forholdt det sig anderledes med den
kunstneriske virksomhed, der udfoldede sig inden for skulptur
og malerkunst. Begge disse kunstarter er imidlertid i Flensborg
ofte såre intimt forbundne med kunsthåndværket og gennem
dette med den dekorativt-ornamentale kunst. Snedkerens og bil
ledskærerens — billedsniderens — færdigheder skulle fejre store
triumfer og deres mere monumentale værker er, eller har været,
pragtfuldt stafferede med farver. Størsteparten af tidens bevarede
kunstneriske arbejder skyldes dem.
I nøje forbindelse med den europæiske udvikling længere sydog vestpå fandt ikke mindre end 3 gange i denne periode smagsog stilfornyelser sted. Fra ungrenaissancen med dens forkærlig
hed for vegetabilske motiver, der varede til 1570’erne, synes imid-
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lertid ingen betydeligere værker bevarede. Anderledes med højrenaissancen, der står i sin fulde kraft i årene omkring århund
redskiftet og har efterladt adskillige karakteristiske og modne
arbejder.
Noget ind i 17. årh. dukkede nye stiltræk op, og man gled ind i
senrenaissancen, hvis sidste fase atter er noget for sig. Snedkerog træskærerkunst blomstrede for øvrigt dengang overalt i Søn
derjylland og dyrkedes her med allerstørste flid og dygtighed,
vel nok mest af indfødte mestre.
Kunsthåndværkets betydeligste ydelser er knyttet til kirkernes
inventar, til ting, protestantisk gudstjeneste først og fremmest
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havde brug for, og da især altertavler, prædikestole og store org
ler. Dertil kom det fornemme borgerskabs epitafier, på sin vis
billedmæssig en erstatning for de tidligere sidealtres tavler. At
snedker og billedskærer også måtte forsyne velhavende borger
hjem med møbler, fortrinsvis kister og skabe, siger sig selv.
Til de tidligste mere betydelige arbejder hører et par prædike
stole med tilbehør af lydhimmel og trappegang. Marie- og Niko
laikirkens fra henholdsvis 1570 og 1579 er nær beslægtede, idet
de er rektangulære af grundform, med et tresidet fremspring,
den egentlige »stol«. Begge er de smukke, funktionelt klare arbej
der. Nikolaikirkens med bemærkelsesværdig lydhimmel og trap
pe er et værk af Lübeck-kunstneren Heinrich Mattis og er for
billedet for Mariekirkens og flere vestslesvigske prædikestole. Ka
rakteristisk er, at ikke alene i opbygning, men også i udsmykning,
er disse prædikestole — som tidens for øvrigt — arkitektonisk
bestemt. Væggene ordnedes, fag for fag, som bygningsfacader,
hvert med sin rundbuede arkade, pilaster- eller søjledelt, her som
andetsteds med benyttelse af de antikke søjleordner, mere eller
mindre korrekt gengivet. I rundbuefelter var der plads til relief
billeder af den hellige historie, sikkert ofte efter fremmed for
billede som Nikolaikirkens og på den noget yngre prædikestol i
St. Hanskirken fra 1587.
Af altertavler i højrenaissance ejer Flensborg to, hver for sig
fremragende og kunstnerisk beslægtede værker — Mariekirkens og
Helligåndskirkens, den sidste nu i St. Jørgens kirke. Mariekir
kens vældige alterbygning fra 1598 er et hovedværk også inden
for landsdelen. Det tårner sig op fra gulv til loft med selve alte
ret indbygget som et led i den samlede komposition. Karakteri
stisk for tiden og stilen er den arkitektoniske opbygning, her
endda i tre stokværk. Nederste, med alteret, mellem en skranke
med portalagtige døre og flankeret af to store apostelfigurer som
karyathider. Derover den her treleddede og søjledelte portalord
ning, hvis fritstående søjler bærer overbygningen, et rigt kompo
neret topstykke. Inden for den arkitektoniske ramme tumler ma
ler, billedhugger og ornamentist sig med en fylde af motiver, der
forlener alterværket med et myldrende liv. Ganske vist er male
rierne kun middelmådige og de træskårne figurer ingenlunde
altid fuldkomne. Men uforbeholdent må man beundre den blæn
dende fantasi, hvormed den dekorative og ornamentale udsmyk
ning er gjort og de enkelte motiver indarbejdede i helheden.
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Marie kirkes alter. Arbejde af H. Ringerink. 1598.
Gave fra Dietrich Nackes arvinger.
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Her møder man højrenaissancens fligede, gennembrudte, omog oprullede såkaldte beslag — eller kasetteornament, foruden
alskens båndslyng og enkeltmotiver som masker og hoveder og
andre ornamentale påfund — det meste af antik oprindelse, men
set gennem et nederlandsk temperament.
Hvad her er sagt om Mariekirkens alterværk, gælder stilmæs
sigt set også det pragtfulde orgelhus i Nikolaikirken. At bygge
et orgel op var selvsagt en helt anden funktionel opgave. Et orgel
skal tjene et bestemt praktisk formål, underbygningen med den
arkadeprydede balustrade svinger sig ud med de tre sider af en
ottekant, og her midt for ser man det til højre og venstre an
bragte rygpositiv. Derover rejser sig det mægtige tretårnede ho
vedpositiv. Det ganske værk beherskes både i helhed og enkelt
dele af en klar udtalt arkitektonisk treklang, og den øvrige
figurlige og ornamentale udsmykning underordner sig lydigt det
arkitektoniske, samtidig med at den fremhæver det. Med rette
betragtedes dette orgel som et mesterværk; det byggedes 1604-09.
Mindre i omfang, men derfor ingenlunde mindre intensive i
kunstnerisk udfoldelse, er epitafierne i de to hovedkirker fra 16.
årh.s sidste tiår. Alle har de til fælles det arkitektoniske som
bærende kompositionen, der her, som i mange alterværker, er byg
get over portalmotivet for hovedpartiets vedkommende. Dette
krones af et topstykke, flankeret af dekorative elementer. Det
store midterfelt har et maleri, normalt med stifterfamilien. Typen
er allerede slået fast i midtstykket af et epitafium fra 1570—80
i museet. I Mariekirken er Jørgen Beyers epitafium (se s. 185)
fra 1591 med det berømte prospekt af Flensborg og det Mehrfeltske fra 1597 (se s. 187) og i Nikolaikirken det Vakeske (se s. 287)
fra 1600 karakteristiske for gruppen, også de rigt dekorerede og
med en blændende ornamentik.
Den sikkerhed og levende sans for effektive virkemidler, der
udmærkede billedskærernes dekorative og ornamentale arbejder,
mærker man langt mindre til i den egentlige billedhuggerkunst.
Indtrykket er her ret forvirrende. Kunstnerens egen indsats, ældre
traditioner og lånte ideer krydser ofte hinanden på besynderlig
måde. I rundskulptur — altertavle-, orgel- og epitafiefigurer — er
italiensk påvirkning altid betydelig. Men stort set er disse figurer
ubehjælpsomme, holdning og bevægelser uden den frigjorthed,
der ellers er højrenaissancens. Mærkelige er krucifikserne, der
øjensynlig har svært ved at slippe sengotisk tradition. Nikolai
kirkens triumfkrucifiks fra 1580, vistnok udført af Peter Snedker,
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SI. Nikolai kirkes orgel.
Arbejde af H. Ringerink 1604—09.
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er endda, selv i udformning af korset, i stil og ånd helt gotisk.
Men både her og der kan man glæde sig over smukke ting. Niche
figurerne i Nikolaikirkens orgelbrystning (se s. 247) virker gan
ske livfulde. Over symbolske kvindefigurer kan der være en rolig
indsmigrende ynde, og mange barneskikkelser, putti, lyser ofte af
humør og strålende vitalitet. Om prædikestolenes reliefkunst er
alt talt og gjort opmærksom på de bibelske sceners afhængighed
af betydelige kunstneres arbejder som forbillede, særlig Dürers,
lejlighedsvis også Lucas van Leydens. Italiensk relief kunst kan
sætte sig spor i komposition og kan låne de enkelte figurer en vis
elegance. For øvrigt forekommer selv blandt de mindre værdi
fulde arbejder glimtvis optrin, gengivet med inspiration, og enkeltfigurer, set med friske øjne.
Nok kan man savne sengotikkens både følelsesfulde og realisti
ske gengivelse af selve mennesket i dets forskellige situationer,
thi i højrenaissancen møder man så godt som altid en idealise
rende tidløs menneskeskildring.
Noget helt for sig selv i datidens kunsthåndværk er den inter
essante malmfont (se s. 235) i Mariekirken fra 1591, et værk af
klokkestøberen Michel Dibier. Evangelistfigurer bærer kummen,
der mellem inskriptionsbælter har en arkadedekoration med reli
effer af den hellige historie — for så vidt efter det sædvanlige
skema. Men stilen i dette arbejde er ret usædvanlig. I de fire
bærende figurer er der ligesom romansk tradition, isprængt min
delser af renaissancens stilfølelse, medens reliefferne er holdt i
en hollandsk-italiensk blandingsstil.
Stilfærdigt glider højrenaissancen ved 1625 over i senrenaissancen med dens voksende voldsomme ornamentale udfoldelse. Men
ændringer sker, først og fremmest i epitafierne, hvor det tidligere
i kompositionen bærende arkitektoniske element efterhånden gan
ske forflygtiges. Midterbilledet bibeholdes som hovedbillede, men
antager besynderlige, kurvebegrænsede former, omgivet af deko
rativt ornamentalt rammeværk af mest fantastiske art, hvis ho
vedlinier oplives af en ornamentik, der nu er af en mærkelig
forvreden, bruskagtig karakter, hvorfor man i denne forbindelse
kan tale om brusk-barok. Fra Tyskland nåede den Danmark i
1620’erne. Gode eksempler på denne maner har man i det Wittemackeske fra 1656 (se s. 189) og i Carsten Beyers og Hackes epi
tafier, fra henholdsvis 1644 og 1648, alle i Mariekirken. Kun det
Holckske i Nikolaikirken fra 1656 repræsenterer nu den arkitek
toniske tradition, medens ornamentikken er i den sædvanlige liv-
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Rådmand Niels Lorentzens epitafium i Marie kirke. 1683.
Billedet forestiller Lazarus’ opvækkelse.
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fulde, stærkt bevægede og effektfulde manér. Større figurer fore
kommer ikke mere i epitafier, men muntre putti er ikke ualmin
delige, ej heller medaillonportrætter her og dèr. I klostrets ret
ringe alterværk fra 1655 holdt man konservativt på den traditio
nelle arkitektoniske opbygning med både store og mindre figurer.
De flensborgske billedskæreres selvstændige dygtighed ufortalt
er deres mangeartede værker et interessant og typisk udtryk for
den påvirkning fra forskellige kunstkilder, der var datidens nord
europæiske.
På kunsthåndværkets område har højrenaissancen, stort set,
helt udskilt gotisk tradition, hvad også gælder for de mindre
kirkelige brugsgenstande af forskellig art. En virkelig billedhug
ger, og af ikke ringe format, Caius Gabriel Cibber, fødtes i Flens
borg, men forlod tidligt sin fødeby uden her at have sat sig kunst
neriske spor. Højt anset døde han i London 1700.
Men nu mændene bag de snedkrede og billedskårne værker!
Flensborg har åbenbart igennem denne periode, og ikke mindst
i højrenaissancens dage, talt mange dygtige kunsthåndværkere
med habile værksteder, som Claus Gabriels (1630—c. 54), Antoni
Wulfs (t 1627), Peter Snedkers og Michel Dibiers.
Men det store navn er Heinrik Ringerink. Han var udlænding,
vistnok fra Westfalen, hvor hollandsk kunst var meget domi
nerende. 1583 var han i Flensborg og virkede her i 40 år, først
som billedhugger, senere som snedker og billedskærer. 1629 døde
han i København. Overmåde mange arbejder tillægges ham, sær
lig som billedskærer, i Flensborg Nikolaikirkens orgel, altertavlen
i Mariekirken og prædikestolen til Helligåndskirken foruden
flere epitafier og mange møbler. I alle de ham tilskrevne arbejder
spores imidlertid mange hænder, og dertil kommer, at man har
vanskeligt ved at forstå, at han, der kun havde een mand på sit
værksted, skulle have kunnet overkomme så meget. Dr. F. Fugl
sang* i Flensborg er inde på den tanke, at Ringerinks egne værk
stedsarbejder kun kan være relativt få,’men at han har forsynet
andre værksteder med tegninger til ting, der skulle udføres — en
opfattelse, der ville kunne forklare de nævnte besynderligheder
ved denne frodige kunstners virke. Thi ikke blot frodig af sind
har han været, men hans uhyre fortrolighed med alskens skulp
turelle virkemidler har været udover det sædvanlige. Hele den
tysk-hollandske formrigdom har han behersket.
Malerkunstens værker indskrænker sig nu hovedsagelig til epitafiebilleder — og her mange portrætter, medens staffelibilleder
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er få, overvejende præsteportrætter. Gennemgående er epitafier
nes familiebilleder med deres stive opstilling af jævn kvalitet,
men normalt er renaissancens midtsamlende komposition sket
fyldest. Man savner for ofte levende menneskeskildringer. Og dog
kan man af og til glæde sig over en vistnok træfsikker lighed —
også i talrige medaillonportrætter. Af præstebilleder lægger man
mærke til det dygtigt malede portræt af provst Joh. Meyer
(t 1584) i Mariekirken, formentlig af en nordtysk maler. Epi
tafiernes religiøse billeder er ringe. En flensborgmaler, elev af
Rembrandt, Heinrik Jansen (1625—67) har dog ydet en ganske
dygtig indsats i et gravlægningsbillede fra 1648 på N. Hackes
epitafium og i billedet af apostelen Peters vandring på søen på
det Wittemackeske fra 1656, begge i Mariekirken. Samme kunst
ner tillægger man også et opstandelsesbillede på det Holckske epi
tafium i Nikolaikirken. Lidet kendt er værker af Hans Bennick
(1610—1641) og de to malere, fader og søn, Johan von Enum.
Af andre flensborgske malere kan nævnes Nikolaus Andrea
(1550—1606), dog særlig kendt som kobberstikker. Et fantasi
fuldt maleri af ham i museet afslører en vis energisk indtrængen
i emnet: kristendommens fjende sultan Mahomet. Han hørte
til de ikke få kunstneriske begavelser, der tidligt forlod deres
fødeby, som også hans lærer, den mærkelige maler Melchior Lorch
(c. 1527—83). Men ingen af dem har haft påviselig betydning for
kunstlivet i Flensborg.
Billedhuggerkunstens form for menneskeskildring går for så
vidt igen i malerier af fortællende indhold, som også de står i
gæld til den store italienske malerkunst ad omvejen gennem
nordeuropæisk, specielt nederlandsk formgivning og kolorit. Det
bedste er ubetinget ydet i portrætter, selv om kun et beskedent
antal yder det helt gode.
Den mathedsperiode, der så afgjort præger renaissancens sidste
slægtleds indsats i Flensborgs kunstliv, holder sig også i efter
krigsårene og under den plagsomme store nordiske krig. Lidet
mærker man til den, ved midten af 17. årh. sejrrige og så repræ
sentative europæiske barok med dens kraftige, stærkt bevægede
virkemidler og forkærlighed for det plastiske, ikke mindst i
bygnings- og billedkunst. Men værkerne inden for de forskellige
kunstarter er få og gennemgående mindre anselige. Om offent
ligt byggeri er der så godt som ikke tale, og selv i den borgerlige
bygningskunst er der ringe liv. Markante værker savnes ganske.
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Endnu en tid lang kunne visse større opgaver, bestemt for kir
kerne, tilfalde kunsthåndværkets snedkere og billedskærere, men
ved år 1700 er det foreløbig forbi med epitafierne, og for længst
var kirkerne forsynede med det vigtigste inventar. Fra slutningen
af 17. årh. findes dog ganske interessante værker, i Mariekirken det
Lorentzenske epitafium fra 1683 (se s.269) ogiNikolaikirken Mar
tin Jessens fra 1694, der falder tilbage på en arkitektonisk opbyg
ning. Et godt arbejde, undtagelsesvis i sandsten, er generalsuper
intendent Klotz’ epitafium; han døde 1668. Stadig er det dekorativt-ornamentale fremragende gjort. Dels hviler det på reminis
censer fra fortiden, dels på barokkens nye formmotiver. I tidens
møbler ændredes møbelteknikken til ugunst for billedskæreriet,
og kun i kirkelige ting fastholdt man konservativt glæden over
fortidens rige billed- og ornamentverden. Eneste bevarede større
arbejde er Helligåndskirkens fantasifulde altertavle fra periodens
slutning, et typisk eksempel på barok arkitekturs måde at bygge
et portalmotiv op på. Dette alterværk er tillige mærkeligt ved en
overvejende plastisk udsmykning med allehånde figurer og sym
boler, for øvrigt også det med stifterportrætter.
Om periodens skulptur og malerkunst er lidet at sige. Største
plastiske indsats er sidstnævnte alters, men af ringe værdi. Ba
rokkens livfuldt bevægede figur stil evnede man ikke. Bedre står
malerkunsten, bl. a. i et besynderligt billede af Lazarus’ opvæk
kelse på det Lorentzenske epitafium, muligt malet af en elev af
Heinrik Jansen. Nok så stort udbytte har man af tidens portræt
ter, således af generalsuperintendent Klotz og hustru (se s. 251).
Stilstanden inden for kunstlivet i Flensborg — en stilstand,
byen for øvrigt har til fælles med de allerfleste øvrige byer i ri
get — lader sig tildels forklare ud fra tidens vanskelige økono
miske forhold og alskens bypolitiske vanskeligheder.
Ville en fornyelse komme i den lange fredstid op igennem
18. årh.?

Skolen i 17. århundrede
Latinskolen.
Lytke Naamensens drøm om at grundlægge et kollegium eller
et gymnasium i Flensborg gik ikke i opfyldelse. Den undervis
ningsanstalt, der i 1566 åbnedes i hans hus, var fra første færd
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en ganske almindelig latinskole. Tanken om at gøre byen til
hjemstedet for en højere læreanstalt var dog på ingen måde
skrinlagt. I begyndelsen af det 17. årh. fremsatte således et med
lem af latinskolens bestyrelse, provst Fr. Dame, et forslag om
at udbygge skolen til et gymnasium, hvor der foruden i latin
skolernes sædvanlige fag skulle undervises i etik, fysik, astro
nomi og hebraisk, og hvorfra disciplene »velfunderet kunne sen
des til universiteterne« i stedet for, at de, som det fortsaL var
skik, besøgte et tysk gymnasium et år eller to, inden de begyndte
deres universitetsstudier. Og i 1634 forhandledes der om opret
telsen af intet mindre end et universitet i byen. Hverken den
ene eller den anden plan kom dog til udførelse, og den skole,
som Flensborg nu engang havde, blev aldrig andet og mere end
en almindelig latinskole.
Efter i næsten fyrre år at have stået nogenlunde uforandret
i det ydre blev skolebygningen i årene 1596—98 udvidet betyde
ligt ved tilbygninger til begge dens gavle. Som følge heraf fik
rektor en væsentlig større og bedre lejlighed, ligesom der blev
indrettet en såkaldt »herresal«, der kom til at danne en festlig
ramme om skolens højtideligheder og skolebestyrelsens møder.
Det vigtigste resultat af udvidelsen var dog nok, at skolen nu
fik et tredje klasseværelse, således at fremtidig kun to klasser
behøvede at sidde i samme rum, mens hidtil tre klasser havde
været fælles om eet klasseværelse. I den skikkelse, Lytke Naamensens bygning nu havde fået, dannede den i to hundrede år
rammen om skolens liv. Selv om den efterhånden blev noget
alderstegen, synes den op gennem det 17. og 18. årh. at have
gjort god fyldest, og endnu 125 år efter ombygningen virkede
den åbenbart ikke så lidt imponerende. I hvert fald hævder Joh s.
Moller 1725, at bygningen »ligner mere et prægtigt slot end en
skole«, og at dens »lige ikke findes på vor jyske halvø, end ikke
i Lübeck eller Hamborg.«
Den af Lytke Naamensen til skolen henlagte kapital udgjorde
den grundvold, hvorpå skolens økonomi hvilede. Selv om for
muen efterhånden blev noget forøget ved gaver fra velhavende
borgere og øvrighedspersoner, formåede renterne af den dog
langt fra altid at dække udgifterne til lærerlønningerne og til
vedligeholdelse af bygningen. Der ydedes derfor et fast tilskud
til skolen af byens kasse, og af denne afholdtes også udgifterne
i forbindelse med byggearbejder og større reparationer på skole
is
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bygningen. Den gavmildhed over for skolen, som, navnlig i årene
omkring 1600, kendetegnede byens borgerskab, kom i øvrigt i
første række fattige disciple og studerende, der var udgået fra
skolen, til gode, idet der blev oprettet en række legater til fordel
for disse. Det største af dem var stiftet af den i 1599 afdøde borg
mester Gert von Mehrfelt.
Hvorvidt skolen egentlig var en selvejende eller en kommunal
institution, er vanskeligt at sige. Men byen ydede i hvert fald
tilskud til dens drift, og det var magistraten, der i henhold til
den kgl. konfirmation af skolens fundats havde ledelsen af sko
len. I dens bestgrelse sad dog foruden magistratens medlemmer
også byens tre sognepræster og fra omkring 1700 tillige de øvrige
præster. To af skolebestyrelsens verdslige medlemmer, kaldet
skoleherrer eller »scholareher«, stod for administrationen af
skolens formue samt for vedligeholdelsen af skolebygningen
o. lign., mens provsten førte tilsyn med undervisningen og i det
hele taget fungerede som en slags skoleinspektør.
I tidsrummet fra 1566 til 1725 havde skolen ikke færre end
sytten rektorer. Ti af dem var holstenere eller tyskere, mens
seks var landsdelens egne børn, de fire endog flensborgere; een
rektors fødested er ukendt. Samtlige rektorer var af uddannelse
teologer, og med undtagelse af de to sidste havde de alle magister
eller licentiatgraden. Som følge af rektorembedets forholdsvis
beskedne aflønning virkede de fleste af rektorerne kun ved sko
len i et kortere åremål; de ti af dem var her således i mindre
end fem år, og af de første fjorten rektorer forflyttedes fem til
rektorater ved større skoler, mens otte blev præster, heraf de
fem i byen. Først fra midten af det 17. årh. blev det skik, at
rektorerne forblev i embedet til deres død.
Den betydeligste skolemand blandt samtlige rektorer var
utvivlsomt Paul Sperling, der forestod skolen 1586—91, og som
derefter med megen berømmelse ledede Johannesskolen i Ham
borg til 1619, mens han fungerede som professor i veltalenhed
ved Hamborgs akademi til sin død i 1633. Også Johannes Moth,
der var rektor 1604—26 og senere blev præst ved Marie og
Nikolai kirker, synes at have været en fortrinlig skolemand; han
søgte ved udgivelsen af flere lærebøger at forbedre undervisnin
gen og skrev en tysk komedie, »Abrahams fristelse og sejr«, som
disciplene i juli 1622 opførte på slottet og rådhuset. Blandt de
rektorer, der særlig udmærkede sig ved deres lærdom, er den
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mest kendte byens egen søn, Johannes Moller, der var lærer ved
skolen fra 1685 og i 1701 blev dens rektor, hvorefter han ledede
den til sin død 1725. Hans navn er særlig knyttet til det store
forfatterleksikon, Cimbria literata, der efter hans død blev ud
givet af sønnen, den senere rektor O.H,Moller. Den ældre Moller
gjorde sig i øvrigt særlig fortjent som rektor ved i 1711 at grund
lægge skolens bibliotek.
Lærerkollegiet omfattede siden 1584 foruden rektor fire lærere,
kaldet collegae scholae eller med den middelalderlige betegnelse
»Schulgesellen«, nemlig konrektor, kantor, quartus og quintus.
Disses embeder beklædtes i tiden indtil 1700 af henved firs per
soner, af hvilke godt halvdelen vides at være født i landsdelen,
deraf ikke færre end 28 i Flensborg. Familieinteresser må der
for formodes at have øvet en ikke ringe indflydelse ved besættel
sen af embederne. De underordnede lærere var naturligvis teo
loger ligesom rektorerne, men de kunne i øvrigt, hvad uddannelse
angår, gennemgående ikke måle sig med skolens ledere. Ad
skillige af dem var dog magistre, og en del gjorde en udmærket
karriere i skolens eller kirkens tjeneste. Videst nåede Thomas
Clausen, en skræddersøn fra byen, der efter at have været ansat
ved skolen 1704—12 blev hofpræst i København og senere gene
ralsuperintendent i Slesvig.
Var rektorerne forholdsvis beskedent aflagt, så var dog de øvrige
lærere langt ringere stillet. Foruden rektor havde kun konrektor
fast løn og en rigtig tjenestebolig; de andre lærere måtte tage
til takke med et par værelser på skolen, og deres skoletjeneste
honoreredes egentlig kun med en andel i disciplenes skolepenge
og forskellige andre uvisse indkomster; efterhånden opnåede de
dog at få et tilskud til lønnen af byens kasse, ligesom de nød
renterne af nogle legater, der var henlagt til skolen, men en
væsentlig del af deres løn hidrørte hele tiden fra den omfat
tende kirketjeneste, som samtlige lærere, især kantoren, havde at
varetage. Da det yderligere var forbudt lærerne at gifte sig —
eller i hvert fald at bo på skolen, såfremt de var gift — og da
skolebestyrelsen havde hals- og håndsret over dem som følge
af, at de kunne opsiges med et halvt års varsel, er det forståeligt,
at de ikke forblev ved skolen længere end højst nødvendigt. Kun
to af samtlige de lærere, der kendes fra tiden før 1700, virkede ved
skolen til deres dages ende; alle de øvrige forflyttedes til andre
skoler eller ombyttede lærerens trange lod med et præstekald.
18*
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Som følge af de ejendommelige forhold, der havde gjort sig
gældende ved skolens oprettelse, blev undervisningen og livet i
den ikke straks lagt i faste og varige rammer, og skolen fik i
virkeligheden først en fast organisation og en tidssvarende under
visning, efter at magister Paul Sperling i 1586 var blevet dens
rektor. Han gennemførte i løbet af kort tid på skolebestyrelsens
foranledning en fuldstændig reorganisation af skolen og ud
arbejdede dens første egentlige undervisningsplan samt de ældste
love for disciplene. De blev i 1589 trykt i Wittenberg i en lille
bog med titlen Scholae F lensburgensis administrât™ og forblev
gennem mere end to hundrede år det grundlag, hvorpå skolens
organisation og undervisning hvilede.
I overensstemmelse med Sperlings forskrifter havde skolen
seks klasser; nederste klasse, sexta, havde dog en så ejendomme
lig karakter, at den dårligt kunne anses som hørende til skolen.
Den bestod nemlig af fattige disciple, som var henvist til at klare
sig selv, og som derfor tilbragte en væsentlig del af deres tid
med at tigge midler til deres underhold sammen ved som med
lemmer af den såkaldte »kurrende« at synge i gaderne. Ved tid
og lejlighed fik de, uden betaling, en tarvelig undervisning i læs
ning, skrivning og regning, og i øvrigt forslog de tiden med at løbe
ærinder, gøre rent i skolen og hospitalet o. lign. Skolens nederste
klasse var således i virkeligheden quinta, i hvilken man da også
optog de elever, der ønskede at få en ordentlig undervisning. Var
de fattige, søgte de deres underhold ved at give privatundervis
ning, eller de skaffede sig plads ved godtfolks bord.
Til undervisningen var afsat tre timer om formiddagen samt
fire timer hver eftermiddag undtagen onsdag og lørdag. Det
samlede ugentlige timetal var således 34. I virkeligheden var
det langt mindre som følge af, at lærere og disciple, når der
fandt en begravelse sted i byen, mod betaling til lærerne kunne
tilkaldes for at følge liget og opvarte med salmesang. Til gengæld
var det småt med ferier og fridage. Disciplene var nemlig kun
fri to eller tre dage efter de halvårlige eksaminer, der afholdtes
ved påske- og Mikkelsdagstid, den første hverdag efter de store
højtider, Gregordag den 12. marts, samt enkelte borgerlige fest
dage.
Som motto for skolens undervisning kunne man sætte Plinius’
ord: Non multa, sed multum — ikke mangt, men meget. I de
tre nederste klasser undervistes der i skønskrivning, i tredje
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klasse, tertia, var der tillige afsat »en eller anden time om ugen«
til undervisning i regning, men ellers omfattede undervisningen
kun religion, latin og græsk. Man lagde navnlig vægt på, at
disciplene fik lært at beherske det latinske sprog til fuldkom
menhed, såvel skriftligt som mundtligt, hvorfor der i de to øverste
klasser i tilknytning til latinundervisningen blev undervist i
dialektik og retorik.
Om nogen undervisning i tysk, endsige dansk, var der slet
ikke tale. Tysk blev tålt som undervisningssprog i de to nederste
klasser, men i alle de øvrige klasser foregik undervisningen på
latin, og disciplene måtte kun henvende sig til lærerne på dette
sprog, ligesom de skulle tale latin indbyrdes.
Skolelivet havde i øvrigt et stærkt religiøst præg. Såvel for
middagens som eftermiddagens undervisning indlededes og af
sluttedes med salmesang og bøn, og hver eneste søn- og helligdag
måtte disciplene, fordelt i to flokke med en lærer i spidsen,
deltage i gudstjenesterne i Marie og Nikolai kirker og lede
salmesangen.
Om skolens tilstand i det 16. og 17. årh. foreligger kun få og
spredte oplysninger. I 1620’erne var forholdene åbenbart ikke de
allerbedste. I hvert fald måtte skolebestyrelsen 1627 i nogle nye
skolelove understrege betydningen af, at der bestod et godt for
hold mellem rektor og de øvrige lærere, og fastsætte, at lærerne
skulle betale bøder, såfremt de indfandt sig for sent til timerne.
Det blev endvidere pålagt lærerne at afholde sig fra drikkeri og
fra at vække forargelse ved deres klædedragt. Endnu samme år
væltede kejserkrigens ulykker ind over landsdelen. De fleste af
Flensborgs embedsmænd og velhavende borgere flygtede fra byen,
og ved nytårstid 1628 var af latinskolens lærere kun kantoren
tilbage. Undervisningen måtte derfor ophøre, og den blev først
genoptaget i 1630, efter at den af krigen stærkt medtagne skole
bygning var blevet istandsat. Skolen synes dog ikke at være
blevet varigt svækket som følge af disse begivenheder, og den
kom ligeledes uskadt gennem svenskekrigene, fraset visse øko
nomiske tab.
Om skolens elevtal i det 17. årh. foreligger ingen konkrete
oplysninger. Der er dog næppe tvivl om, at den i reglen havde
væsentlig flere elever end landsdelens øvrige højere skoler, der
gennemgående førte en hensygnende tilværelse. I hvert fald be
tegnede lærerne i 1695 skolen som »ubestridt den største, anselig-
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ste, mest florissante og velhavende skole i begge hertugdømmer,
næst dem i Lübeck og Hamborg«. Få år senere klagede de samme
lærere ganske vist over, at »vor forhen talrige og florissante
skole formedelst infrekvens af disciple er kommen i stor deka
dence«, men der kan kun have været tale om en forbigående
nedgang i elevtallet. I første fjerdedel af det 18. årh., d. v. s. i
Mollers rektortid, havde skolen nemlig gennemsnitligt et halvt
hundrede elever om året, og selv om dette tal ikke er impone
rende, var det dog væsentlig højere end de elevtal, de andre
latinskoler i landsdelen kunne opvise.
Elevtallet må dog på ingen måde tages som udtryk for, at
der var almindelig tilfredshed med skolen i begyndelsen af det
18. årh. Tværtimod rådede der på den tid i byen en ret udbredt
misfornøjelse med den, og det var formentlig alene i kraft af
den glans, som Moller kastede over skolen, at den vedblivende
hævdede sig så nogenlunde. Borgerskabets utilfredshed gjaldt
ikke enkelte lærere eller specielle forhold i skolen, men — hvad
værre var — hele ordningen af skolens indre og ydre forhold.
Denne, af borgerne foragtelig betegnet som »det gamle skola
stiske system«, kunne unægtelig også trænge til at blive refor
meret, efter at den nu havde bestået nogenlunde uforandret lige
siden Sperlings dage.
Blandt de talrige fejl og mangler, der i borgerskabets øjne
kendetegnede skolen, var den alvorligste vel nok, at skolen ikke
gav ungdommen nogen som helst mulighed for at erhverve
kundskaber eller færdigheder, der havde betydning i det prakti
ske liv. Det føltes også som en væsentlig mangel, at der i under
visningen i de lavere klasser lagdes alt for ringe vægt på op
øvelsen af elevernes tænkeevne. Mange velhavende forældre
fandt det endvidere anstødeligt, at deres sønner som disciple
i skolen skulle gøre tjeneste ved gudstjenester og begravelser,
og der var almindelig enighed om, at der gik alt for megen tid
til spilde med disse gøremål, der var undervisningen ganske
uvedkommende.
Skolebestyrelsen og lærerkollegiet var tilsyneladende ikke helt
blind for disse og andre mangler. I hvert fald blev det i nogle
nye skolelove, der udstedtes 1720 i anden anledning, foreskrevet,
at den megen udenadslæren i skolen skulle begrænses, og at det
tyske sprog i fremtiden ikke alene skulle tåles, men endog så
småt dyrkes i skolen. Der blev endvidere taget skridt til en
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forbedring af skriveundervisningen, ligesom der blev indført
bibellæsning i den første morgentime, hvad der åbenbart stod
i forbindelse med den begyndende pietisme. Disse forholdsregler
var dog kun lapperier, og det viste sig hurtigt efter Mollers død,
at de slet ikke var i stand til at forhindre, at den krise, som
herskede inden for det højere skolevæsen, også ramte skolen i
Flensborg.

Folkeskolen.

I løbet af det 17. årh. øgedes antallet af offentlige folkeskoler
i Flensborg til fire. Til de to tyske skoler, som i 1566 havde
afløst de middelalderlige byskoler i Marie og Nikolai sogne, kom
en tredje i St. Hans sogn, og hospitalsundersåtterne i Jørgensby
fik deres egen skole. St. Hans skole nævnes første gang 1678,
men stammer formentlig fra århundredets begyndelse. Skolen
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i Jørgensbg er sikkert væsentlig yngre; den omtales første gang
1698 i anledning af et lærerskifte.
Samtidig synes det private skolevæsen at have taget et betyde
ligt opsving. 1709 var der, foruden nogle såkaldte »Frauen
schulen« f formentlig håndgerningsskoler, alene i Marie sogn fire
og i Nikolai sogn tre privatskoler, og kunne antallet end variere
noget, har der utvivlsomt til enhver tid været mindst en halv
snes private skoler i byen.
Privatskolerne udgjorde et uundværligt led i byens skolevæsen,
men de nød ikke overvældende anseelse. De betegnedes således
ofte mindre smigrende som vinkel- eller klipskoler, altså ulov
lige skoler, smugskoler. I almindelighed blev de dog kaldt bi
skoler, »Nebenschulen«, hvilket også var mere korrekt, forsåvidt
som de private skolemestre i det 17. og 18. årh. synes at have
haft en bevilling til at holde skole, udstedt af borgmesteren i
vedkommende sogn. Bevilling til at oprette private skoler gaves
i øvrigt, i hvert fald officielt, alene, forsåvidt der skønnedes at
være et behov for en biskole i den bydel, hvor skoleholderen
agtede at slå sig ned, og kun til folk, der var eksamineret af
provsten. Provstens eksamination synes dog at have været yderst
lempelig. I hvert fald var de mange fallerede købmænd, afdan
kede militærpersoner og afskedigede undermestre ved de tyske
skoler, der forekommer blandt biskoleholderne, næppe alle sær
lig egnede til at holde skole. Nu var det imidlertid heller ikke
nogen indbringende beskæftigelse at være biskoleholder. Skoler
nes elevtal var små, og skoleholdernes eneste indtægt var det
beskedne ugentlige beløb, som hver elev betalte i skolepenge.
Det forklarer vel, hvorfor det fortrinsvis var folk, som på den
ene eller den anden måde havde lidt skibbrud i tilværelsen, der
slog sig på skoleholderiet.
Officielt blev der i biskolerne kun givet undervisning i religion,
stavning og læsning, idet der ved de tyske skolers oprettelse var
givet disses lærere eneret på at undervise i skrivning og regning.
Biskolerne havde derfor hovedsagelig til opgave at forberede de
mindre børn til optagelse i de tyske skoler. De var med andre
ord pogeskoler, som børnfcne sendtes i allerede i 4—5-års alderen,
og hvorfra de overflyttedes til de tyske skoler, når de blev 7 år
gamle. Adskillige biskoleholdere påtog sig dog for at holde på
børnene at give undervisning i skrivning og regning, selv om
de vidste, at det var ulovligt, og skrivemestrene førte gennem
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hele det 17. og det meste af det 18. årh. en hårdnakket, men
temmelig resultatløs kamp mod biskoleholderne for at få deres
privilegier respekteret. En del forældre foretrak også, som anført
af magistraten 1709, at lade deres børn forblive i biskolerne
udover 7-års alderen, fordi børnene her var fri for at følge lig.
Skolen i Jørgensby, til hvilken børnene af samtlige hospitals
undersåtter i Nørre og Søndre St. Jørgen var skolepligtige, fra de
var 6, til de var 12 år gamle, gjorde det tilsyneladende på een
gang ud for en biskole og en tysk skole. Skolemesteren blev
kaldet af hospitalsforstanderne og forrettede degnetjenesten i
hospitalskirken, hvorfor han nød 4 rdl. årligt; for at holde skole
skulle han have »de sædvanlige ugentlige skolepenge, selv om
børnene blot kommer i skole een dag om ugen; han kan der
imod ikke forlange noget, hvis et barn udebliver en hel uge«. I et
kaldsbrev fra 1698 blev det pålagt ham at undervise sine elever
både i religion, stavning, læsning, skrivning og regning, og i et
senere kaldsbrev blev det understreget, at undervisningen skulle
finde sted »i de sædvanlige timer, således som det er skik i
byen«. Et skolehus købtes først i 1776, og undervisningen foregik
indtil da i lejede lokaler, snart i Nørre, snart i Søndre St. Jørgen.
De førende og mest ansete skoler i byen var ubetinget de tre
tyske skoler, og blandt dem nød igen Marie og Nikolai skoler
særlig anseelse. De var vistnok noget større end St. Hans skole,
og deres skolemestre var tilsyneladende bedre kvalificerede end
kollegerne i St. Hans sogn. Også i det ydre stod St. Hans skole
i lang tid tilbage for de ældre skoler. De havde fra første færd
deres egne bygninger med boliger for skrivemestrene, beliggende
på de respektive kirkegårde, mens St. Hans måtte flytte fra det
ene lejede lokale til det andet, indtil der i 1723 i nærheden af
kirken blev købt et hus, hvor undervisningen kunne foregå.
De tyske skolers bygninger ejedes og vedligeholdtes af de tre
sognekirker, og det var disses patronater, der havde ansvar for
og tilsynet med dem, ligesom det var disse, der ansatte skrive- og
regnemestrene, i daglig tale kaldet skrivemestrene eller de tyske
skolemestre. Disse var også knyttet lige så meget til kirkerne som
til skolerne, idet skrivemestrene i Marie og Nikolai sogne var
degne ved de pågældende kirker, mens deres kollega i St. Hans
sogn var kirkens organist.
Også livet i de tyske skoler var stærkt præget af skolernes
nære tilknytning til kirken. Ganske ligesom det var tilfældet
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for latinskolens vedkommende, kunne de tyske skolers lærere og
elever bestilles til at følge lig, og der medgik i de tyske skoler
ikke mindre tid til andagtsøvelser end i latinskolen. Hver skole
dag indlededes oven i købet med, at elever og lærere i samlet flok
deltog i morgengudstjenesten, den såkaldte »bedetime«, i de
respektive sognekirker. På timeplanen var der naturligvis også
afsat timer til religionsundervisningen, og eleverne var yder
mere forpligtet til hver anden søndag at møde frem i deres sogne
kirker for i overværelse af menigheden at blive overhørt i kate
kismen af en af præsterne.
Undervisningen i de tyske skoler omfattede foruden religion
læsning, skrivning og regning. Deltagelse i regneundervisningen
med den dertil knyttede indføring i bogholderiets begyndelses
grunde var dog frivillig og måtte betales med en skilling udover
den skilling, der udgjorde de ugentlige skolepenge for hvert barn
fra byen; udenbys børn betalte dobbelt takst. Hver elev bidrog
desuden til skolernes opvarmning og belysning med et mindre
beløb ved Mikkelsdags- og juletid, og endelig tilkom der skrive
mesteren et offer til jul og påske.
Til hjælp ved undervisningen holdt hver skrivemester en eller
to såkaldte undermestre. Alle elever blev dog undervist i een
skolestue, hvor pigerne og de børn, der undervistes på fattig
kassens regning, havde deres særlige pladser. Undervisningen
fandt om sommeren sted fra kl. 6—10, om vinteren fra 7—10
morgen samt de fem af ugens dage kl. 12—4 om eftermiddagen;
den sjette eftermiddag sluttede undervisningen kl. 2. De elever,
der ønskede ekstraundervisning, kunne deltage i de såkaldte
efter-timer, som skrivemestrene var forpligtet til at give hver
dag kl. 10—11 og 4—6, og som honoreredes med samme beløb
som de ordinære timer. To gange om året afholdtes der eksamen
i overværelse af kirkepatronerne, præsterne og menighedernes
ældste.
Med de elevtal, som de tyske skoler kunne mønstre, androg
skolepengene ikke ubetydelige summer, og når hertil kom, at
skrivemestrene som kirketjenere havde en god fast løn, er det
forståeligt, at de ikke behøvede at have sorger for udkommet,
selv om de selv skulle aflønne undermestrene. Da Friederich
Reddeling i 1704 tiltrådte skrivemesterembedet ved Marie skole,
ejede han intet, men ved sin død i 1735 efterlod han sig en
formue på 12.000 rdl.! Han var vel en undtagelse, men gennem-
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gående sad skrivemestrene lunt inden døre. Socialt kunne de
ligeledes glæde sig over en smuk placering, på linje med de
deputerede borgere og de mest formuende købmænd, og adskil
lige af dem giftede sig ind i byens bedste familier.
Det er på denne baggrund ikke mærkeligt, at skrivemesterembederne i det store og hele beklædtes af højtkvalificerede folk.
Det gjaldt i hvert fald Marie og Nikolai sogne, hvor så godt som
alle skrivemestrene i den her behandlede periode i øvrigt var
tyskere. I St. Hans sogn måtte der ved besættelsen af skrivemesterembedet tages lige så meget hensyn til ansøgernes musi
kalske som til deres pædagogiske kvalifikationer, og skrive
mestrene her kunne derfor næppe i pædagogisk henseende måle
sig med kollegerne i de to andre sogne. I dette sogn var skrive
mestrene med en enkelt undtagelse landets egne børn. De mest
fremtrædende blandt periodens skrive- og regnemestre var i øvrigt
de to lærebogsforfattere Johan Christian Rachwitz, en hamborger,
der var skrivemester i Marie sogn fra 1685 til 1704, da han blev
kaldet til et større embede i Kiel, og lybækkeren Johann Chri
stopher Oehlers, der ledede Nikolai skole fra 1708, indtil han 1721
blev skrivemester ved en af Hamborgs skoler.
Flensborg var da også kendt for at have fortrinlige tyske
skoler. De blev ikke alene, som naturligt var, besøgt af de børn
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fra oplandet, som skulle have en videregående undervisning end
den, der meddeltes i landsbyskolerne, men til tider endogså af
børn langvejs fra. 1709 erklærede magistraten således, at mens
byens velhavende borgere tidligere havde sendt deres sønner til
Hamborg og Lübeck, for at de kunne få den bedst mulige under
visning i regning og bogholderi, »kommer der nu i temmeligt
stort antal børn hertil fra andre steder, særlig fra Husum, Sles
vig, Irland, Frankrig, Danmark og Norge, således at man hos
mangen skolemester har kunnet tælle en halv snes eller flere
fremmede elever på een gang.«
Ifølge politiforordningen af 1558 var byens borgere forpligtet
til at holde deres børn i skole, såfremt de ikke stod i lære eller
var fornuftigt beskæftiget på anden måde. Nogen egentlig skole
pligt synes dog ikke at være håndhævet i selve byen, og for
ældrene var i det hele taget yderst frit stillet m. h. t. børnenes
skolegang. De kunne således lade dem begynde og afslutte deres
skolegang, når som helst de fandt for godt, og myndighederne
blandede sig ikke i, til hvilken af byens skoler forældrene sendte
deres børn.
Ikke mindst på den baggrund afgiver skolernes antal og deres
elevtal et utvetydigt vidnesbyrd om den interesse, hvormed byens
indvånere omfattede ungdommens oplæring og dygtiggørelse.
1709 gik der alene i Marie skole henved 100 og i Nikolai skole
60—70 børn. I St. Hans skole var elevtallet formentlig noget
lavere, og bi skolerne havde gennemsnitlig næppe flere end en
snes elever hver, således at det samlede antal af elever i byens
folkeskoler omkring 1700 kan sættes til 400—450. Lægges hertil
latinskolens elever samt de ikke få børn fra velhavende hjem,
der undervistes af huslærere, tør man fastslå, at kun en min
dre del af byens børn ikke fik fornøden undervisning. Dren
gene gik formentlig i skole i længere tid og fik i det hele taget
en bedre undervisning end pigerne, men den kvindelige ungdoms
undervisning blev dog på ingen måde forsømt. End ikke de
allerfattigste var afskåret fra at lade deres børn nyde godt af
byens skoler, idet såvel biskoleholderne som skrivemestrene af
fattigkassen fik et årligt tilskud, for hvilket de var forpligtet til
i deres skoler at optage ethvert fattigt barn, der meldte sig hos
dem. Disse børn nød gratis skoleundervisning til deres kon
firmation.
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Råd og borgerskab
Da byskatten i Flensborg for året 1620 blev lignet og lagt,
kunne man i alt opføre omved 1325 personer i skatteregistret.
748 eller over halvdelen boede i Marie sogn, 331 i Nikolai sogn,
resten i St. Hans sogn. 124 af dem, der var nævnt, slap dog for
at betale skat, enten fordi de ikke kunne, eller fordi de som byens
tjenere var skattefri. Går man ud fra, at der til hver af dem, der
er opført i registret, gennemsnitlig har hørt en husstand på 5—6
personer, vil det svare til en befolkning på en 6500—8000 menne
sker. Skatten indbragte dette år i alt 8081 mark og 8 sk., heraf
alene 4714 mark og 3 sk. i Marie sogn. De største skatteydere
var borgmester Henrik Mehrfelts arvinger, der måtte betale 180
mark. Hilmer von Lütten, en af de 24. som 4 år senere blev valgt
ind i rådet, måtte af med 170 mark. Ligesom så mange andre af
de førende mænd i Flensborg hørte han til kredsen omkring den
nu afdøde borgmester Dietrich Nacke, hvis søstersøn han var.
Hans søn Dirick von Lütten, dennes søn Hilmer, som blev ejer af
Kobbermøllen, og en anden sønnesøn af samme navn opnåede alle
at komme til at beklæde rådsstolene i deres fødeby. Den trediestørste skatteyder var Gert Möllmann, gift med en søsterdatter af
Dietrich Nacke. Han betalte 150 mark, mens Margrethe Klöchers,
enke efter Johan Klöcher, og Lorenz Uebbing slap med 120. Også
de hørte begge til Nackekredsen. Uebbing havde været rådmand
fra 1603, mens Möllmann aldrig nåede længeré end til at blive en
af de 24. Efter denne pengestærke og indflydelsesrige kreds var
der et spring ned til Thomas Kellinghusen og Wilhelm Valentin
med deres 90 mark og rådmand Andreas Olufsens 80 mark.
Det var dog ikke alle byens ledende mænd, der var at finde
blandt de højeste skatteydere. Borgmester Carsten Beyer betalte
kun 48 mark, og Marcus Schröder, en borgmester søn fra Kiel,
skulle ikke af med mere end 12. Næst efter Lorenz Uebbing og
Andreas Oluf sen var Boy von der Wettering den af rådmændene,
som betalte mest i skat, 48 mark, hans broder Jacob von der
Wettering, der sad sammen med ham i rådet, gav derimod kun
28. Af de øvrige rådmænd var Carsten Callesen sat til 40 mark,
Herman Hoë og Ove Schwensen hver til 24, mens Peter Biørnsen,
Hans Boysen og Johan Bremer slap med 16, den tidligere amts
skriver Ritzer Sauerbrauer, som var blevet rådmand i 1607, med

286

RÅD OG BORGERSKAB

Alterkalk i Marie kirke,
skænket af Henrik Mehrfelt 1607.

8 mark. Det flensborgske råd i 1620 var således ikke udelukkende
repræsentanter for byens højeste pengearistokrati. Der sad her
også folk med beskedne indtægter, og en del af dem, der i dette
år var at finde blandt byens største skatteydere, nåede aldrig frem
til rådsstolen, måske ikke engang til at blive en af de 24.
Foruden de 8, der betalte over 75 mark i skat, var der 16, der
måtte af med mellem 50 og 75, og 38, der gav fra 25 til 49. Af de
62 personer, hvis skat lå over 25 mark, boede de 36 i Marie sogn,
resten i Nikolai sogn, mens der ikke i St. Hans sogn var nogen,
der kom op på så store beløb. Ses der bort fra enker og »arvin
ger«, var der i alt 52 skatteydere på over 25 mark. Af disse var
eller opnåede kun de 14 at blive rådmænd eller borgmestre. Af
de andre blev i hvert fald de 17 medlemmer af de 24.s råd.
De to mænd, som var borgmestre ved århundredskiftet, Marcus
Schröder og Johan Klöcher, var begge født uden for hertugdøm
met, i Kiel og i Osnabrück. Klöcher døde allerede i 1606, og
derefter var det i over 50 år indfødte sønderjyder, der blev ud
peget til byens højeste tillidspost. Af de 7 borgmestre, som blev
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Harder Vakes epitafium 1600; formentlig Ringerinks arbejde.

valgt inden 1650, var de to født i Haderslev. Den ene af dem,
Carsten Beyer, var dog vokset op i Flensborg som søn af rådmand
Georg Beyer, der var indvandret fra Sachsen og tidligere havde
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været hertug Hans den Yngres råd. Den anden, Hans Boysen, var
søn af den kendte provst Jørgen Boye i Haderslev, der stammede
fra Kollund. Alle de 5 andre var indfødte flensborgere, de to af
dem, Heinrich von Mehrfelt og Evert Vette, dog anden genera
tions westfalere, mens Jacob von der Wetterings far var rådmand
Jacob v. d. W., indvandret fra det skønne Hessenland. Da den
yngre Jacob v. d. W.s søn Thomas von der Wettering blev borg
mester i Nikolai sogn 1649, var det tredie generation af de ind
vandrede tyskere, som kom til magten.
Der var således tre af de 9 borgmestre i dette halve århundrede,
som var sønner af mænd, der selv havde været borgmestre eller
rådmænd i Flensborg. I årene 1650—1720 blev der valgt 14 nye
borgmestre, og heraf var de 9 født i Flensborg eller af flensborgsk
slægt, to af dem var borgmestersønner, tre rådmandssønner, mens
een var søn af en 24’er. Fire af borgmestrene var efterkommere
efter indvandrede westfalere i anden eller tredie generation. Otto
Beyer, der blev borgmester i 1650, var søn af ovennævnte borg
mester Carsten Beyer og altså sønnesøn af rådmand Georg Beyer.
Da hans søn Carsten Beyer i 1697 besteg borgmesterstolen, var
det fjerde generation af denne saksiske slægt, som sad i byens
råd. I dette halve århundrede var der kun een indvandret tysker,
der blev borgmester, Johan Müller fra Rostock, tidligere lærer
ved universitetet i København, men hans udnævnelse skyldtes de
særlige vanskelige forhold efter krigen, og byen havde over for
kongen fremhævet, at man havde valgt den lærde professor, fordi
man måtte have en mand, der var øvet i slesvigsk og holstensk
ret. Tre sydslesvigere nåede at blive byens øverste ledere, Martin
Jessen, søn af pastor Johs. Andreas Jessen i Store Vi, Gerhard
Reimers, hvis fader var forvalter på Lindeved, og Peter Bishoff,
en bondesøn fra Stenbjerg i Angel. Jasper Jaspersen, som blev
borgmester i 1715, var uden tvivl også sønderjyde.
De fleste af borgmestrene havde fået en almindelig handels
uddannelse i de hjemlige butikker eller måske hos købmænd
udenlands. Carsten Beyer var således blevet uddannet i Hamborg,
Lorenz Faust stod først i lære sammesteds, men kom senere til
Holland. Flere af borgmestrene var dog gået lidt andre veje. Mar
cus Schröder havde været i tjeneste hos amtmand Peter Rant
zau og var derefter avanceret til amtsskriver, Hans Boysen tjente
først hos den kgl. renteskriver i København og blev senere amts
skriver på Bahus. Hinrich Jacobsen, der havde været byskriver i
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sin fødeby, før han blev borgmester, havde selvfølgelig studeret,
både i Rostock, i Königsberg og i Leiden. Gerhard Reimers havde
været skriver hos en advokat i Glückstadt, senere rantzausk kam
merskriver og mundskænk. Jørgen Valentiner kom som 16-årig
til en bogholder i Lübeck, hvorfra han blev sendt til Königsberg
for at stå i lære.
Af de 21 mænd, som blev valgt til borgmestre i Flensborg i
tiden 1607—1720, var der kun een, der var født uden for Sønder
jylland, og 14 var fra Flensborg eller af flensborgsk slægt. Noget
tilsvarende gør sig gældende for selve rådet, hvoraf borgmestrene
jo var udgået. Her var der dog flere fremmede end inden for
borgmestrenes rækker. Fra 1600 til 1650 har der i alt siddet 44
mand i rådet, heri medregnet de folk, som senere blev borgmestre.
Af dem var de 20 indfødte flensborgere, men af disse var 10
anden generation af indvandrede tyskere, halvdelen fra West
falen, halvdelen fra andre steder i Tyskland, mens 5 var tredie
generation af borgere syd fra. Ligesom i det 16. årh. var det stadig
en ret snæver kreds af slægter, hvorfra mange af rådmændene
kom, og det var de indvandrede tyskeres efterkommere, som spil
lede langt den største rolle. Derfor skete det også gang på gang,
at de nyvalgte rådmænd var sønner af borgmestre eller rådmænd,
henholdsvis 6 og 5 af de 20, mens to havde fædre, der havde siddet
i de 24.s kollegium.
Af folk udefra var der to, som var født i Haderslev. Tre var
fra Sydslesvig, 9 fra Tyskland, heraf 5 fra Westfalen og een fra
Holsten. I 10 tilfælde mangler oplysninger om fødested, men af
disse havde de 6 navne på -sen, så deres vugge har uden tvivl
stået i Sønderjylland. De 4 andre var Johan Bremer, Daniel Holst,
Ritzer Sauerbrauer og Peter Dannehl, der havde været ansat hos
Lorenz Uebbing.
Af de 36 rådmænd, som blev valgt i tiden 1650—1720, var 19
indfødte flensborgere, een af dem var borgmestersøn, 9 sønner af
rådmænd, 3 af deputerede borgere, mens eens fader havde været
byfoged. Westfalernes efterkommere spillede stadig en stor rolle,
5 var anden generation af disse folk, 4 tredie generation. I øvrigt
var der 3 af rådmændene, som selv var født i Westfalen, mens
een var fra Østfriesland. Syv var fra Sydslesvig, heraf de tre
præstesønner, og om 6.s fødested foreligger der ikke nærmere
oplysning, men de 5 bar navne på -sen, alle gængse i Sønder
jylland.
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De flensborgske rådmænd i 1600-årene var således i høj grad
hjemmefødinge. Ikke mindre end 39 af 80 var fra Flensborg, to
var fra Nordslesvig og 10 fra Sydslesvig, mens 13 var kommet til
verden i Tyskland. Der mangler oplysning om 16.s fødested, men
de 11 heraf var uden tvivl fra Sønderjylland.
Som tilfældet havde været i det 16. årh., var det også i det 17.
årh. almindeligt, at mange af rådets medlemmer var indbyrdes
beslægtet. I 1620 sad der to brødre Jacob og Boy v. d. Wettering
side om side i rådet. De var begge svogre til Ove Schwensen, der
var gift med deres søster Dorothea, og Jacob var desuden svoger
til Anders Olufsen, idet de begge havde ægtet døtre af Thomas
Jacobsen. Borgmester Carsten Beyers søster Magdalene var gift
med Hans Boysen. I august 1697 var Carsten Beyer og Jørgen
Valentin borgmestre. Beyer var gift med en søster til sin forgæn
ger Lorenz Faust, Valentin med en datter af denne. Fausts kone
Lucia Beyer var i øvrigt søster til Carsten Beyer, så byens to mæg
tigste mænd var så beslægtet, som nogen kunne være. Af rådmændene var Magnus Paulsen gift med en søster til borgmester
Valentin, og hans moder var en søster til rådmand Heinrich
Striker. Dennes broder Berend Striker blev medlem af rådet netop
ved denne tid. De to brødres moder Lucia Beyer havde været
faster til borgmester Beyer.
Ser man på rækken af rådets medlemmer i årene 1600—1726,
var der adskillige af de førende slægter, som havde to eller flere
medlemmer i rådet, Beyer 4, hvoraf de 3 borgmestre, søn efter
far. Familien Hoë havde også 4 repræsentanter i byens styre, von
Lütten det samme antal, far, søn og sønnesønner. Også v. d.
Wettering’erne kunne møde med 4 rådmænd, mens Strikerfami
lien havde 3, fader og to sønner. Valentin’crne havde ligeledes 3
rådmænd inden for deres rækker, to brødre Jørgen og Paul og
en søn af Jørgen. Schröder-, Thomsen-, Oesede- og Jacobsen-slægterne havde hver to repræsentanter, far og søn. Desuden var der
de to brødrepar Jessen fra Store Vi og tor Strafen fra Westfalen.
Næsten alle disse slægter var oprindelig indvandret fra Tyskland.
Mange mænd fra disse førende familier gik ikke i deres fædres
fodspor, men rejste udenlands til universiteterne i Tyskland, Hol
land og andre lande for senere, når de vendte hjem, at få en stil
ling, hvor de havde brug for deres studier. De fleste blev præster,
mange i deres fødeby. I tiden 1578—1727 blev der ved de forskel
lige universiteter immatrikuleret 8 medlemmer af familien Beyer,
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i årene 1623—1789 syv af slægten Hoë, og 6 af navnet Vette
besøgte i det 17. årh. datidens lærdomsanstalter, hvor der på
denne tid også var flere repræsentanter for familierne Kelling
husen, v. Lütten, Vake og Valentin.
Når byens rådgivende kollegier var fuldtallige, sad der 36 mand
i dem. Men rådmænd og deputerede blev næsten udelukkende
udpeget blandt byens købmænd, og det var derfor en meget stor
del af byens større handelsmænd, som før eller senere blev valgt
til medlem af et af kollegierne; selv om de ikke opnåede at blive
rådmænd, havde de i hvert fald en stor chance for at blive en af
de 24. Det er ikke muligt at få nogen fuldstændig fortegnelse over
dem, der har været medlem af de
kollegium i tiden fra 1600
—1720, men der kendes dog 100 navne på folk, som har været
deputeret uden senere at blive rådmand. Af dem var de 34 født
i Flensborg, to af dem var borgmestersønner, 4 rådmandssønner,
og i 13 tilfælde havde deres fader også selv været 24’er. Elleve
var født i Sydslesvig, 5 i Nordslesvig, een i Holsten, 4 i Westfalen
og to i det øvrige Tyskland. Om 43 mangler der oplysning om
fødested, men af disse var de 29 efter navnene at dømme uden
tvivl fra Sønderjylland, 5 havde rent tyske navne, mens 9 både
kan være indfødte eller være kommet syd fra. Materialet er vel
ikke tilstrækkeligt til at drage helt sikre slutninger, men det tyder
dog på, at også inden for de 24.s kollegium var det de indfødte
flensborgere og øvrige sønderjyder, der spillede den største rolle,
og det var ret få indvandrede tyskere, som blev valgt hertil. Det
flensborgske patriciat var langt ned i 17. årh. præget af den store
westfalske indvandring i det foregående århundrede, men tilvan
dringen var ved at ebbe ud, og det var nu først og fremmest
borgere, født i Flensborg, som overtog styret.
Af byens egne embedsmænd var byskriverne eller bysekretærerne, som de efterhånden blev kaldt, de vigtigste. De fleste af
dem var tyskere, kun een, Hinrich Jacobsen, var født i Flensborg,
to var fra Hamborg, een fra Jever, een fra Mark Brandenborg, to
fra Holsten og een fra Ejdersted. Om en enkelts fødested mangler
der oplysning. Hartvig Lohmann fra Itzehoe havde først været
håndskriver hos amtmanden og måtte tage sin afsked i 1622 på
grund af sin særlige religiøse opfattelse. Hinrich Jacobsen havde
studeret ved forskellige universiteter i udlandet, Caspar Schwenck,
søn af stalleren i Ejdersted, havde været i Helmstedt, Jena og
Leiden, Michael Cornelissen, hvis fader var silkehandler i Ham-
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borg, i Kiel, Leipzig og Jena, og Georg Claeden, en bryggersøn fra
Seehausen i Brandenborg, havde frekventeret universitetet i Kiel.
Fra 1710 skulle de vordende bysekretærer have attest fra kan
celliet i Glückstadt på, at de var velegnede til en sådan stilling.
Den første af de byfogder, som blev udnævnt i det 17. årh.,
var Peter Callesen Becker, født i Flensborg og »en fin, lærd
mand«, som havde besøgt ikke mindre end 6 tyske universiteter.
Det vides ikke, hvor hans efterfølger Hans Maes kom fra. Han
blev fængslet i 1618 og ført til København som fange. Den nye
byfoged, Lorentz Jessen, var fra Bredsted, efter ham kom amt
mandens tjener Nis Petersen. De tre følgende byfogeder var alle
indfødte flensborgere, Lorenz Jessen den Yngre, Jacob Hoyer, søn
af rådmand Jonas Hoyer, Flensborgs første historieskriver, og
Lorenz Prehn, en skomager søn og »gammel studiosus«. I 1697
blev der givet Heinrich Thomsen eventualbestalling på embedet,
han var ustuderet og »født på landet«.
I 1603 fik Flensborg en ny kommunal embedsmand, da der
29.nov. blev udfærdiget bestalling for den hamborgske købmands
søn Johan Lysius som Flensborgs første »stadsmedicus«. Når
byen havde besluttet sig til at få en fast læge, var det, fordi
Christian IV året før havde udtrykt sin forbavselse over, at der
hverken var stadslæge eller apotek i byen. Lysius fik i 1620 en
løn af byen på 150 mark foruden 100 mark til husleje, og var
således byens højst betalte embedsmand. Byskriveren fik kun
150 mark i alt. Lysius efterfulgtes af Michael Friderici fra Wil
ster, der kun var der nogle få år og afløstes af Lysius’ søn Hen
rich. Senere virkede Petrus Bullichus fra Stendal som fysikus i
staden. Lysius havde også været apoteker, og apoteket overtoges
efter hans død af hans svigersøn Chr. Schiffer, efter hvem det
gik i arv til sønnen Johan og derefter til dennes svoger Hermann
Dame, en præstesøn fra Eskris. Efter hans død i 1681 overtoges
det af Lorenz Nummensen fra Husum.
Medicus og apoteker skulle tage sig af menneskenes timelige
velfærd. Men vigtigere var det dog, at borgerne ikke led åndelig
nød og ikke veg bort fra troens rette vej. Præsterne ved de tre
tyske sognekirker og ved den danske Helligåndskirke skulle sørge
for deres åndelige ve og vel. Af de 42 præster, som blev indsat i
Flensborg fra 1600 til 1720, var de 16 fødte i Flensborg, og de
indfødte spillede altså ligesom i det foregående århundrede en
betydelig rolle. Syv var fra Sydslesvig, 3 fra Nordslesvig, mens 4
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var født i Holsten, 9 i Tyskland. Det var altså en trediedel af alle
byens præster, som stammede fra helt tyske egne. Nordfra kom
der derimod meget få præster til Flensborg. Københavneren
Johannes Ocksen blev i 1694 diakon ved Vor Frue kirke, og to
af præsterne ved den danske kirke var vist født i Jylland.
Mange af byens rige købmænd var meget omsorgsfulde for
deres børns åndelige uddannelse og nøjedes endda ikke altid
med den undervisning, deres sønner kunne få ved latinskolen.
Mange af de lærere, der virkede her, havde selv besøgt skolen.
Det kunne tit, når de vendte hjem fra studierne udenlands, være
en passende stilling for dem, inden de fik præsteembede, men
resultatet var, at lærerne som regel ikke blev længe ved skolen,
og der var derfor ikke mindre end 51 mænd, som virkede dér i
løbet af det 17. årh. Heraf var de 19 født i Flensborg, de 6 i
Sydslesvig. Da tysk foruden latin var skolesproget, var det ikke
så mærkeligt, at mange af lærerne var kommet sydfra, 12 fra
Tyskland, 3 fra Holsten, og mærkeligt nok var der en svensker
og en mand fra Bøhmen, der havde fundet ned til den slesvigske
by ved den skønne fjord for at terpe lærdom ind i de rige borgeres
sønner. Om de ni af lærernes fødested mangler der oplysning.
Ved de 3 byskoler var der også en del fremmede lærere. Fire
af de 12 skrive- og regnemestre, der blev ansat fra 1600 til 1720,
var født i Tyskland, de tre i Hamborg, een i Lübeck. Kun to var
flensborgere, een sydslesviger. Der foreligger ikke nærmere oplys
ning om, hvor de 4 andre var kommet fra, men efter navnene at
dømme var i hvert fald de 3 af dem tyskere.
Borgmestre og rådmænd var byens verdslige førere. Men over
sig havde de dog kgl. majestæt og hans høje repræsentant oppe
på Flensborghus, amtmanden, som det måske ikke altid var lige
let at komme overens med, og som i de fleste tilfælde forstod at
sætte sin vilje igennem. Som i den senere middelalder og i det
16. årh. var det medlemmer af de gamle holstenske adelsslægter,
der blev udpeget til amtets styrer og leder. Fra 1600—1705 sad
her 4 Ahlefeldt’er, een Reventlow og een von Qualen. Fra 1649—
1652 var Christian, greve af Pentz, amtmand på slottet. Han til
hørte en mecklenborgsk adelsslægt, der dog allerede omkring
1500 kom til Holsten. I 1705 udnævntes U. A. von Holstein, den
senere storkansler, til amtmand. Hans slægt hørte hjemme i
Mecklenborg, men hans fader var trådt i dansk militærtjeneste.
Udnævnelsen blev en slags forvarsel om en ny tid, da de gamle
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holstenske adelsslægter ikke længere var ene om at lede hertug
dømmernes lokale administration.
Amtsforvalterne, der tog sig af amtets økonomiske administra
tion, havde ikke så stor betydning for Flensborgs ve og vel, men
flere af dem havde dog en vis tilknytning til byen. Ritzer Sauer
brauer, der tiltrådte omkring 1600 og jo uden tvivl var født syd
på, blev senere 24’er og rådmand. Hans efterfølger Dietrich
Wittemacke fra Itzehoe tog borgerskab i 1614, og hans datter
Anna giftede sig med Johan Klöchers søn Dietrich Klöcher, der
Var købmand, faktor og postmester i sin fødeby. Den næste amts
skriver Johan Holst var født i Kiel, hvor også hans søn og efter
følger så lyset. Matthias Lobedantz, der udnævntes i 1678, var
vist fra Rendsborg, mens Johan Gotfried Meley stammede fra
Delitsch. De fleste af disse folk, i hvert fald Wittemacke, de to
Holst’er og Meley, havde studeret ved de tyske universiteter.
Det er ikke så få mennesker, der som medlemmer af byens råd
eller som embedsmænd i det 17. årh. har været med til at
bestemme over Flensborgs skæbne. Men mærkeligt er det at se,
at selv om byen lå i den kgl. del af hertugdømmet og på mange
måder havde nær forbindelse med kongeriget, var der, bortset fra
nogle få præster, ingen mænd nord fra, der kom til at betyde
noget i dens liv. Det var først og fremmest byens og hjemstavnens
egne sønner, der fik indflydelse i staden, men de, der kom ude
fra, stammede alle fra sydligere egne. Der kan ikke være tvivl
om, at tysk sprog og tysk kultur på denne måde blev styrket og
fremmet. Stor betydning fik det også, at de flensborgere, der
efter en akademisk uddannelse vendte tilbage til deres fødeby
for at virke der, næsten alle havde besøgt fremmede universiteter,
først og fremmest de tyske. Efter at universitetet i Kiel havde
åbnet sine porte i 1665, drog en del dertil, men ret hurtigt mind
skedes interessen for denne gottorpske institution; som før i
tiden gik strømmen af studenter især til de mange andre universi
teter i det hellige romerske rige, og kun ganske få søgte til uni
versitetet i monarkiets hovedstad.
De menige borgere kom vel aldrig til at bestemme over deres
bys liv, men det var dog dem, der fyldte op i dens gader, de var
en del af dens tilværelse. Hvor mange af dem var indfødte eller
tyske indvandrere? I byens protokoller opførtes de nye borgeres
navne. Byens egne borgere slap for at aflægge borgereden, og man
tog det heller ikke for højtideligt med folk, der som daglejere og

298

RÅD OG BORGERSKAB

matroser ikke havde eget erhverv. Alligevel var der mange, som
fik borgerskab i Flensborg, selv om antallet af nye borgere kunne
være en del forskelligt fra år til år og fra årti til årti, alt efter de
økonomiske konjunkturer. 1677—1680 tilmeldtes kun 46, de føl
gende to år derimod 53. Tilgangen af borgere var størst i de to
første årtier af det 17. årh., 33,6 i gennemsnit pr. år mod 25,3 i
tiden 1558—1600. I årene 1620—40 var der en mindre nedgang,
til 31,5, men derefter mærkedes for alvor den økonomiske krise,
og i de følgende tyve år var gennemsnittet kun på 19,7, og ned
gangen fortsatte i 1660’erne og 1670’erne, da bunden nåedes med
15,2, hvorefter en lille opgang satte ind, så man i de sidste 20 år af
århundredet nåede op på 19,20. De første to årtier af det 18. årh.
viste en stærk fremgang, til 29,7. Krisen efter krigenes ødelæggel
ser og de økonomiske vanskeligheder var ved at være overvundet.
De skrivere, som noterede oplysningerne om de nye borgere,
glemte desværre alt for ofte at få disses fødested optegnet. Det
er derfor ikke muligt at give nogen fuldstændig oversigt over,
hvorfra borgerne kom. Men visse holdepunkter er der dog. I
årene 1600—1620 var der i alt 672, der erhvervede borgerskab.
I 290 tilfælde mangler der oplysning om hjemstavn, af de øvrige
var de 152 fra Nordslesvig, de 150 fra Sydslesvig, især fra Mellem
slesvig. Alene fra Angel var der 70, mens der kom 29 fra geestområdet i midtlandet, 27 fra Nordfri siand, 4 fra Ej der sted, 3 fra
det sydlige Slesvig og 17 fra byerne i Sydslesvig. I alt var 302 født
i Sønderjylland, først og fremmest i Flensborgs nærmeste omegn.
Fra Holsten kom der kun 16, fra det øvrige Tyskland 47, heraf
10 fra Westfalen og 20 fra Nedersachsen. Fra kongeriget var der
kun 9, der havde fundet til Flensborg, fra forskellige andre
lande 6.
I det følgende århundrede blev dette forhold ikke væsentlig
ændret, selv om der forekom en del forskydninger. Da antallet
af ukendte er ret varierende, er det vanskeligt at få et overblik
over udviklingen, hvis man ikke lader disse ude af betragtning.
Det viser sig da, at tilvandringen fra Sønderjylland var og blev
langt den vigtigste. Mens den i de to første årtier af det 17. årh.
var på lige ved 80 pct., faldt den noget i den følgende tid, for efter
1660 at gå ned til lidt under 70 pct. Den nordslesvigske indvan
dring var størst lige efter 1600, 40 pct., for derefter at falde til
omved 30 pct., hvor den holdt sig ret konstant. Fra Holsten kom
der aldrig mange borgere til Flensborg, mellem 4 pct. og 7 pct.
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Derimod var der, som det var at vente, et betydeligt antal menne
sker fra det egentlige Tyskland, som søgte herop. Antallet af
indvandrede tyskere var størst i årene 1620—40, nemlig 15,3 pct.
Det var trediveårskrigens ødelæggelser og brandskatninger, der
fik borgerne i de hjemsøgte byer til at søge nordpå til Flensborg
såvel som til mange andre byer i Nordslesvig og i kongeriget. I de
følgende to årtier faldt den tyske andel i indvandringen lidt, til
12,8 pct., for så at holde sig på mellem 14 og 15 pct. i resten af
århundredet. Fra 1701—1720 var den på godt 11 pct. Indvandrin
gen fra Westfalen var aftagende efter 1640, for til sidst næsten
helt at høre op. Derimod kom der stadig en del fra det nedersaksiske område. Mens der i de første årtier kun kom ganske få
fra kongeriget til Sønderjyllands største by, var der efterhånden
flere og flere nørrejyder og øboere, der søgte hertil, så man fra
de 2,4 pct. i årene 1600—1620 nåede op på over 12 pct. efter
1700. Mærkeligt nok var det som regel øboerne, der var i flertal
blandt de indvandrede. Tilvandringen fra andre lande var hele
tiden ret ringe. Der kom enkelte svenskere, i den sidste tid også
nogle normænd, desuden ganske enkelte fra Holland, Skotland
og Frankrig.
Det ville være naturligt at spørge, hvorledes de nye borgere
fordelte sig på de to nationaliteter, der levede side om side her i
grænsebyen. Ser man bort fra dem, hvis fødested ikke er angivet,
og fra de få, som kom fra andre fremmede lande end Tyskland,
viser det sig, at indvandringen fra Danmark og de dansktalende
områder i Sønderjylland hele tiden var langt den største, og at
indvandringen af tysk- og frisisktalende i hele det 17. årh. var
forbavsende konstant, idet den i de 5 tyveårige perioder lå på
30,5, 30,5, 33,4, 30,7 og 32,6 pct. I de første 20 år af det 18. årh.
gik den derimod noget ned, til 25,1 pct. Selv om undersøgelsens
resultat naturligt bliver noget usikkert på grund af det ret store
antal ukendte, er det dog næppe helt galt, hvis man i tiden mel
lem 1600 og 1720 anslår antallet af tysktalende nye borgere til at
være mellem en trediedel og en fjerdedel, mens resten var dansk
talende, om end man må regne med, at en del har haft et vist
kendskab til tysk, især til plattysk.
Rent kulturelt og nationalt var det selvfølgelig ikke uden betyd
ning, om det var en arbejder eller en rig købmand, der kom syd
fra. Embedsmanden og byens førende mænd havde nu engang
større betydning for den sproglige udvikling end den ukendte
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daglejer i en af de fattige lejevåninger. Det var derfor af stor
betydning, at en forholdsvis større del af de socialt højerestående
befolkningsklasser var sydfra. Inden for grupperne: daglejere,
arbejdere, skibsfart m. m. var langt de fleste sønderjyder eller
nordfra. Derimod var 23 pct. af dem, der var beskæftiget ved
handel, og ikke mindre end 38 pct. af håndværkerne indvandret
fra Tyskland og Holsten. Det var ikke noget særlig ejendommeligt
for Flensborg. Overalt i kongens riger var der i disse århundreder
en mængde tyske håndværkere, som havde opfyldt deres vandrepligt ved at tage på valsen til egnene nord for Ej deren. De fleste
vendte hjem, men det hændte jo også, at de blev i det fremmede,
fristet af udsigten til at få en god forretning og måske en køn
pige med i købet. I de flensborgske lav så man ikke med særlig
stor begejstring på, at de fremmede blev mestre i byen, og man
fastslog undertiden, som barbererne i 1682, at en mesters eller
borgers søn skulle gå forud for en udenbys, og det var også
betydeligt dyrere for en fremmed mester at blive optaget i lavet.
Klarest kom disse bestræbelser måske frem i rebslager- og glarmesterlavets skrå fra 1650, hvori det hed: »Når en svend, som
har lært håndværket i Lübeck, Hamborg, Wismar, Rostock eller
Stralsund, vil æske lavet, skal han ikke antages, medmindre
mestrene på stedet vil forpligte sig til at gøre de svende, som
har lært her og begærer at blive optaget i lavet her, til mestre og
vil optage og modtage dem i deres lav«.
Når mestrene skulle have en ny læredreng, plejede han ikke
at søge efter denne ret langt borte, og da allermindst i det frem
mede. Af 121 drenge, som fra 1629—1700 blev indskrevet i sned
kerlavet i Flensborg, var de 41 født i Flensborg, og heraf var de
21 mestersønner, som næsten alle kom i lære hos faderen. 29 var
fra sydslesvigske landsogne, især i nærheden af byen, 3 fra syd
slesvigske købstæder, 11 var kommet fra nordslesvigske land
sogne, 12 fra byerne nord for Skelbækken. Seks var fra konge
riget, een fra Skåne og een fra Sverige, to fra Holsten, og om
15.s fødested mangler der oplysning. Selv om forholdene kan
have været forskellige i de enkelte lav, tyder rekruteringen inden
for snedkerne dog på, at lærlingene i overvejende grad var fra
Flensborg og landsognene rundt om. De mange håndværkere af
fremmed oprindelse, som blev borgere i Flensborg, var uden tvivl
kommet hertil som svende, enkelte måske også som mestre.
Når der hvert år kom så mange nye borgere udefra, skyldtes
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det vel først og fremmest, at borgerskabet i Flensborg som i alle
andre byer ikke var i stand til at sætte børn nok i verden eller i
hvert fald få dem til at leve længe nok til, at en tilbagegang i
befolkningstallet kunne undgås. Uden betydning var det dog
heller ikke, at en del af byens unge søgte deres lykke andetsteds.
Først i det 18. årh. er det muligt at fastslå udvandringens omfang
og karakter. Men der har dog allerede i det 17. årh. været en del,
der rejste andre steder hen, ikke mindst til Norge. Det var frem
for alt Trondhjem, til 1742 den eneste købstad nord for Bergen,
som fristede de flensborgske handelsfolk. Mange slog sig ned
her for frit at kunne drive handel på de nordnorske kystområder.
Kort efter 1600 kom Oluf Mechelborg til Trondhjem fra Flens
borg, senere Henrik Hornemann, født i Flensborg 1644. Han blev
rådmand. Hans 10 år yngre bysbarn Johan Møllmann blev lige
ledes en meget velstående mand heroppe og Trondhjems »bedstformuende Borger, en ret god Borgermand i alt«. Hornemanns
svigersøn Andreas Hoyer var også fra Flensborg, og en anden
købmand herfra, Lorentz Hansen Holst, blev i 1706 medlem af
rådet, og to år senere sagde man om ham, at han regerede hele
rådstuen. Han havde » Eprit og Activitet, mens han anvender det
Ene og det Andet til Perversitet, egen Nytte og Interesse«, sagde
statholder Johan Vibe om ham i 1708. I dette år blev der udarbej
det en liste over Trondhjems »negotiantere«, i alt opføres heri
63 købmænd, og heraf var de 25 flensborgere. Også til andre
norske byer kom der flensborgere, men denne indvandring var
mere tilfældig og meget mindre end til Trondhjem. I Kongsberg
var i 1723 af 58 borgere de to flensborgere, og af de 127 danskere
og sønderjyder, som tog borgerskab i Bergen 1650—1669, var kun
de tre fra Flensborg, mens der var 5 herfra i årene 1701—20, da
indvandringen fra den sydligere del af riget var gået ned til 60.
De tre var købmænd, de to skippere.
Under den store nordiske krig måtte regeringen gang på gang
udskrive ekstraskatter af forskellig karakter. Tungest hvilede
sikkert kopskatterne på befolkningen, selv om loven bestemte, at
de fattigste måtte gå fri. Loven påbød dog, at også de skattefri
opførtes i skattelisterne, og disse skulle derfor give et indtryk
af, hvorledes befolkningen på denne tid var sammensat. I registret
for 1719 var der 265 personer fra St. Nikolai sogn, 394 fra
St. Marie, 77 fra St. Hans og 70 uden for St. Hans’ porte. Der var
på denne tid et forbavsende stort antal købmænd i Flensborg,
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64 i alt, heraf 35 i St. Marie, 28 i St. Nikolai og kun een i St. Hans.
Hertil må så endda lægges de to borgmestre og 7 rådmænd. Af
mindre handlende, kræmmere og høkere var der 27. Der var
mange, der brændte brændevin, men kun 6 havde denne beskæf
tigelse som eneste erhverv. Af embedsmænd, advokater, læger og
lign, nævnes 35 i registret, mens ikke mindre end 68 opføres som
vognmænd og »Strassenfuhrmann«. Den største gruppe var selv
følgelig håndværkerne, i alt 227. Der var ganske små håndværks
grene med een udøver, bogtrykkeren, knapmageren, lysestøberen,
papirmageren, stolemageren, bøssesmeden, strømpemageren eller
stenhuggeren. Der var også store og omfattende håndværk som
bagere, bødkere og garvere eller skræddere, der med 18 mestre
var det næststørste efter skomagerne med 42 udøvere, mange af
dem dog kun lappeskomagere. I den gamle skibsfartsby var der
selvfølgelig mange skippere, 47, og heraf boede de 45 i St. Marie
sogn. Mindre imponerende var antallet af almindelige søfolk, kun
48. Der var 107 daglejere og 34 enker uden særligt erhverv. Ende
lig 12 svende og kommis’er, 14 med forskellige erhverv og 108,
om hvis beskæftigelse skriveren ikke har givet oplysninger.
i air opføres 806 personer i registret. I den skatteliste, som bles
skrevet i Flensborg 100 år før, var der ikke mindre end 1325
mennesker. Det er umuligt at sige, om man ved de to ligninger
er gået lige omhyggeligt til værks og har sørget for at få alle
med. Det kunne jo være fristende at udelade folk, der alligevel
ikke skulle betale noget. Men der kan ingen tvivl være om, at
Flensborgs befolkningstal var gået stærkt tilbage i det århun
drede, der lå imellem 1620 og 1719, et århundrede, da krig og
pest hærgede gang på gang, da folk rædselsslagne flygtede, en del
vel for aldrig at vende hjem, da handel og anden næring gik
tilbage. Antallet af borgere, der tog borgerskab, var blevet min
dre, og 1680 var der kun 730 indskrevne borgere, i 1700 endda
kun 600. Hvad var det mod de 1134, Henrik Rantzau nævnte i
det 16. årh.? Alt i alt er tallet i 1719 måske alligevel ikke helt
galt, og holder det nogenlunde stik, kan man måske med al
mulig forsigtighed anslå antallet af bgens indbgggere ved den
store nordiske krigs afslutning til mellem 4000 og 5000. Frem
tiden skulle vise, om de kunne lede Flensborgs skæbner mod
bedre tider, så den atter kunne gå frem og blive en by i velstand
og flor.
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Handel og skibsfart
Da man anslår Flensborgs indbyggertal ved begyndelsen af
det 16. årh. til små 4000, står det klart, at byens erhvervsliv
må være baseret på mere end dens egen forsyning og afsætning
af egne produkter, for at der kan være tale om nogen handel,
industri og søfart af betydning. Det er imidlertid også klart, at
når en by i Nordeuropa på den tid har 4000 indbyggere, må den
have et erhvervsliv, hvis interesser rækker videre end til byen
selv og dens opland. Flensborgs erhvervsliv blev derfor i særlig
grad følsomt over for konjunktursvingninger og politiske begi
venheder ude i verden, en verden, som her ved nytidens begyn
delse netop var ved at ændre karakter.
Ved skiftet fra det 15. til det 16. årh. satte udvidelsen al
europæerens verden ind, og nye lande blev de førende i verdens
handelen. Efterhånden kom hollænderne til at indtage en førende
stilling, og de blev forhandlere af Nordeuropas landbrugspro
dukter til de stadig voksende bysamfund i Vesteuropa.
Kongerigske og sønderjyske byers udvikling fremmedes ved
heldige konjunkturer for danske varer. Tiden fra omkring 1525
til hen mod 1560 gav en fordobling af priserne. Det næste tiår
gav en stigning til det tredobbelte, en stigning, som var ret
speciel for Nordeuropa, mere forvoldt af krigene end af pengerigelighed. Først i 1570’erne faldt priserne igen indtil slutningen
af firserne eller begyndelsen af halvfemserne, hvor store mis
vækstår i Sydeuropa på ny pressede dem op. Det høje prisniveau
holdt sig til hen mod slutningen af den første fjerdedel af det
nye årh., da et prisfald satte ind, fulgt af ulykkelige krige.
Efter disse fulgte nok en kortere prisstigning, men fra omkring
1680 gik kornpriserne atter nedad tidsrummet ud.
Flensborg ligger dybt inde i landet i Sønderjyllands frugtbare
østland. Morænelandskabets bløde, runde former dækker over
frugtbar jord. Bondebefolkningens arbejde i det nærmere og
fjernere opland gav også råstoffer til den klynge huse, der ved
nytidens begyndelse var Flensborg.
Kornet — mest rug og byg — kom fra Angel, Als og Sundeved,
ligesom også områderne omkring Tønder var i stand til at levere
af de hårde kornsorter. Derfra kom tillige havre og fra Ejdersted
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Kompagnihuset ved skibbroen, bygget 2583.

hvede. Jorden gav ydermere et værdifuldt råstof i det smidige og
stenfrie 1er, og hvor den ikke lod sig dyrke eller befri for leret,
voksede skoven, der gav brænde og gavntræ. Bondelandet bragte
også et værdifuldt tilskud af kvæg og kvægprodukter. Okserne
i Angel, på Als og Sundeved, i Åbenrå og Tønder amter blev
fede. Flensborgerne selv kunne købe ungkvæg til opdræt og
fedning på egne enge ved Ejdersted.
Fjorden var dyb, og byen lå ved en naturlig havn. Ikke blot
var fjorden rig på fisk, men den åbnede vejen ud til Østersøen,
og dette betød adgang til Østersølandenes efterspurgte varer
og til forsyning af disse lande, hvis købekraft blev styrket i
forhold til, som deres varer blev værdsat. Fjorden åbnede også
vej nordover til Norge og rundt om Skagen videre frem over
havene. Så meget des større betydning havde adgangen til sø
vejen, som man i Europa endnu ikke havde skabt mulighed
for landværts transport af større varemængder, når disse da ikke
kunne gå selv.
Ad den ældgamle hærvej ned gennem Jylland bevægede sig
netop sådanne levende varetransporter; det var først og frem
mest stude, men også heste. Hærvejen gik tæt forbi Flensborg
20 Flensborg bys historie
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og videre sydover for at tabe sig i det store europæiske vejnet,
hvis betydning lå i persontrafikken; ad de veje sendte man
sjældne og kostbare varer samt penge. Flensborg fik på den
måde ikke blot tilknytning til Danmarks store studeeksport,
men også til den centraleuropæiske handel, som netop omkring
den tid udvikledes gennem store messer. Thomas tor Smeden
bragte for kongen penge til Strasbourg, og flensborgere træf
fes — helt usædvanligt for sin tid — på Leipzig- og Frankfurtmesserne.
Ved Flensborg stødte også vejene fra Kolding og Ribe sammen,
og her mundede den vej ud, som hollænderne benyttede, når
de ikke sejlede om Skagen; det var den vigtige transitvej fra
Husum til Flensborg. Vestkystens betydelige havn åbnede mulig
hed for import af Vesteuropas varer, som dernæst over den
smalle halvø kunne bringes til Flensborg for at gå videre til
Østersøens lande, hvis produkter kunne gå samme vej til Vest
europa. Det var en vej, som svarede til den, der gik mellem
Hamborg og Lübeck, og opfyldte om end i mindre omfang den
samme mission.
Naturen havde således skænket Flensborg de bedste mulig
heder for at få en plads i den opblomstrende handel og den
øgede økonomiske virksomhed i det hele taget. Som den tids
vilkår var for erhvervslivet, var det imidlertid umuligt at udnytte
de gode betingelser uden særlige privilegier og begunstigelser.
Delingen af Sønderjylland i 1490 lagde Flensborg til kong
Hans’ områder. Delingen i 1544 bragte ikke nogen ændring for
Flensborgs vedkommende; byen lå stadig i den kongelige del.
Dette forhold fik indgribende betydning for dens erhvervsliv,
ikke at forstå således, at Flensborgs position skyldtes fordele, der
fulgte hermed, men takket være dette forhold kunne byen nyde
begunstigelser, som netop i udpræget grad gik i spand med kon
junkturerne og de naturlige forudsætninger.
Både nær og fjern, hvor den danske konges indflydelse strakte
sig, nød Flensborg hans nåde. Som i alle købstæder havde
byens borgere privilegium på landhandelen i omegnen. Omegnen
var dog ikke blot et snævert begrænset læbælte, som man kunne
træffe det i kongeriget, det strakte sig til Vesterhavet, om
fattende både Flensborg og Bred sted amter, og mod nord hørte
Als, Sundeved og Ærø til det. Fra disse områder skulle bønderne
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til markedet i Flensborg, når de ville sælge deres varer. I læng
den kunne et så omfattende læbælte ikke opretholdes, og efter
hånden som andre byer voksede frem, blev læbælteområdet
indskrænket, først fik Ærøskøbing del i det i 1574 og siden
Sønderborg i 1589, således at kun Flensborg-Bredsted amter var
tilbage. Indskrænkningen betød vel ikke meget; selv om det
blev andre byers handlende, der købte varerne, så søgte de dog
til Flensborg for at sælge dem videre.
Flensborg havde også de bedste muligheder for videresalget.
Ikke blot lå byen, hvor de mange veje løb sammen, den havde til
lige, takket være, at den var kongelig by, skabt sig en handel, der
gav konneksioner. Gang på gang i det 16. og 17. årh. nævnes
Flensborg som en by, der med hensyn til handel og de rettig
heder, handlende havde brug for, stod på lige fod med konge
rigets købstæder.
Det er ikke i dag muligt blot nogenlunde nøjagtigt at danne
sig et indtryk af forholdet mellem på den ene side handelen
med oplandet og på den anden handelen i kongens riger og på
fjernere steder. Sikkert er det, at handelen med de sønderjyske
områder var voksende fra det 16. årh.s begyndelse. Behovet for
landbrugsprodukterne var stadig stigende i Vesteuropa, og der
ved fik landbefolkningen større købekraft. Bønderne kunne købe
byens produkter og de importvarer, den bragte hjem. Oplandet
har derimod næppe betydet meget for byens egen forsyning, da
borgerne selv drev en hel del landbrug, om end vi må antage, at
den fjernere handel og de deraf skabte erhverv har sysselsat
dem i en ganske anden grad.
Det var efterspørgslen efter de østeuropæiske varer, der
skabte røret i Nordeuropa, og flensborgerne tog livlig del i han
delen på Østersøen. I et af Østersølandene havde flensborgsk
handel og skibsfart særlig gode vilkår, nemlig i Sverige. Som
en rest af den århundredlange union aftalte Sverige og Danmark
gentagne gange i det 16. årh. gensidig toldfrihed. På dette punkt
nød Flensborg også gavn af at være en kongelig by, men godet
var dog ikke ubeskåret. I den første tid efter 1523 havde Lübeck
gennemtrumfet, at Sverige forbød al fremmed handel med und
tagelse af lybækkernes, en indblanding, Sverige imidlertid fri
gjorde sig for efter hansestadens nederlag i grevens fejde. I den
følgende tid søgte den svenske regering dog ved forskellige for
anstaltninger at bremse den fremmede handel i landet, herunder
20*
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også den flensborgske. Men bortset fra afbrydelser under den
nordiske syvårskrig 1563—70 og under Kalmarkrigen 1611—13
opretholdtes alligevel i det store og hele gensidigheden, utvivl
somt til Danmarks fordel. Først fra 1619 ophørte Danmarks og
dermed også Flensborgs særstilling.
Flensborg havde haft ret omfattende forbindelser med Sverige.
Det er karakteristisk, at der i 1619 var ikke mindre end 15
flensborgere, der under ed kunne udtale sig om de hidtidige
privilegier, og i 1623 var der 65 købmænd, som følte sig så
nøje knyttet til Sverigeshandelen, at de i fællesskab sendte 90
daler til kongen til dækning af de udgifter, han havde haft ved
forhandlingerne med svenskerne. Direkte vidnesbyrd om flens
borgernes virke i Sverige er det, at en flensborger i 1522 fik ret
til at have vareoplag i Vadstena og Söderköping, og en anden
havde haft samme rettigheder i Stockholm og havde drevet
handel rundt om på svenske herregårde. I årene omkring 1600
indtog Flensborg også en fremtrædende plads som eksportør af
træ fra Västervik, og endnu ned i 1640’erne og 50’erne viser
denne bys rådstueprotokol, at forretningerne med Flensborg
stadig var livlige, ligesom der i 1662 af samtlige 49 afgående
skibe fra Västervik var 9 flensborgske, det største tal fra en
enkelt by.
Flensborg bragte til Sverige klædevarer, sild, klipfisk, øl, vin
og brændevin, samt sølv- og kramvarer. Til gengæld modtog
man jern, kobber, tjære, beg og i ikke ringe grad smør. Et
vidnesbyrd om det stade, byens handel var nået til, er et pas,
som i 1618 udstedtes til Gjert Smedis, indbygger i Flensborg,
der enten selv ville rejse til Sverige eller sende sine fuldmægtige
dertil fra Flensborg med adskillige kramvarer for at sælge dem
dér. En praksis, som allerede tidligere gjorde sig gældende.
På rejsen til Sverige passerede flensborgerne Gotland. Øen
var indtil 1645 i den danske konges besiddelse, og også her drev
Flensborg handel. Flensborgske skibe dominerede i det 17. årh.
blandt de danske, der sejlede ind til Gotland; sammen med ski
bene fra Egernsund udgjorde de endnu i 1660 10 pct. af tonnagen.
Siden var det Åbenrå og Sønderborg, der dominerede, i 1710 var
der 61 Åbenråskibe, som sejlede fra Gotland; flensborgerne havde
dog stadig kraftig økonomisk tilknytning til øen, for selv om der
samme år afsejlede 23 skibe bestemt for Åbenrå og Sønderborg,
så repræsenterede deres ladninger kun en samlet værdi af 2014
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dir., medens 9 skibe til Flensborg medbragte ladninger til en
værdi af i alt 3231 dir. Fra Gotland førte man især tømmer, tjære
og hugne sten (kalksten) hjem, medens øen blev forsynet med
salt og vel også industri- og kramvarer.
På endnu et sted i Østersøen kunne Flensborg virke i ly af
det kongelige undersåtsforhold. Narva i Estland blev i 1581 af
svenskerne erobret fra russerne, der havde haft byen siden 1558.
I kraft af de gensidige dansk-svenske toldbegunstigelser kunne
Flensborg nu også her arbejde under gunstige forhold. Det er
ikke mange vidnesbyrd, Narvahandelen har efterladt, men i
Flensborgs retsprotokol hedder det i 1589: meget stor skibsfart
på Narva; denne fart synes dog ophørt allerede i det første årti
af det 17. årh.
På Østersøens sydkyster spores også flensborgsk foretagsom
hed, men her fik hertugdømmernes handel aldrig nogen særlig
fremtrædende plads. De gamle handelsbyer formåede at beholde
den handel, som hollænderne ikke tog fra dem. Med både Riga,
Reval, Danzig og Königsberg stod Flensborg dog i forbindelse,
særlig livlig var farten på de to sidste steder. I det 16. årh. var
besejlingen af Danzig så almindelig, at der blev sendt særlig
underretning til Flensborg om ændringer i sejlrenden. Fra
Königsberg og Danzig kom der rug til Flensborg, derudover
også tømmer, fjer, jern, øl, hamp, hør, blår og humle. Da
havnen i Okholm blev bygget, hentede man i 1580 jern og kæder
fra Königsberg. Til Danzig bragte man danske og norske sild,
torsk, muslinger, ofte også vesterhavsøsters. Til Königsberg
heste og stude, undertiden også teglsten, klædevarer og ham
borgerøl.
Fuldt så vigtig som både handelen på Sverige og de tyske
østersøkyster var sikkert forbindelsen med kongens egne lande,
Danmark og Norge. Flensborgs handel kunne også her i lange
tider drage fordel af beliggenheden i den kongelige del. Byen
havde i Danmark de samme begunstigelser i henseende til told
som kongerigets handlende og fik derved en beskyttelse mod
konkurrene fra fremmede landes handlende. Selvfølgelig måtte
Flensborg følge de almindelige regler for kongerigets byer, og
der var tider — særlig under Christian IV — hvor statskassens
krav ikke tillod, at handelsstanden i landets egne byer i synder
lig grad havde fordele frem for de fremmede købmænd. Under
tiden faldt det de kongerigske toldere, der vel var nært knyttet
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til den lokale handelsstand, svært at »huske«, at flensborgerne
skulle nyde samme gunst som kongerigets byer, i hvert fald
indskærpedes flensborgernes ligestilling gang på gang, og mange
skibe sejlede med bekræftede afskrifter af byens privilegier,
at vise for vrangvillige toldere. At de gode flensborgmænd
måske ikke har været ganske uden skyld, tyder det dog på, når
kongen i 1624 i et åbent brev, hvori han bekræftede byens rettig
heder endnu en gang, samtidig indskærpede, at friheden kun
gjaldt varer, som de nøjagtigt kunne bevise tilhørte dem alene.
Måske har man haft dem mistænkt for i ly af deres særstilling
at medtage fremmede kommissionsvarer.
I Danmark var det i første række landbrugsprodukter, man
opkøbte. Flensborgernes opkøb af stude på øerne og i Jylland
var ret betydelig. Flensborg nød her gavn af sin beliggenhed
ved hærvejen, og der holdtes i byen markeder ligesom i Haders
lev, Rendsborg, Neumünster, Itzehoe og andre steder i det
holstenske, og i mange henseender var Flensborg et slags
hovedkvarter for studehandelen på Danmark. Flensborgske
hestehandlere nævnes også. Nøje knyttet til studehandelen var
handelen med animalske landbrugsprodukter, men kornet var
dog det vigtigste.
Kornsorterne fra Danmark var især rug og byg; havre og
ærter nævnes dog også. Handelen hermed har været livlig. Har
kornopkøbet i det 16. årh. været til eksport, bliver det imidlertid
i det 17. årh. med krigenes onde år og jævnlige misvækst til
hertugdømmernes og byens egen forsyning, og opkøb tillodes
kun på udtrykkelig betingelse af, at der ikke skete videresalg
til fremmede.
Endnu en vare hentede flensborgerne i Danmark. Skanørmarkedet på Skånes kyst indtog en fremtrædende plads i dansk
senmiddelalderligt erhvervsliv; her fiskedes i rigt mål sild, og
her skete købslåen mellem lybækkere og danske købmænd. Fra
begyndelsen af det 16. årh. gik det imidlertid stadig nedad med
sildefangsten i Øresund, og ved århundredets midte havde Skånemarkedet kun en ringe betydning. Siden i hvert fald fra det
14. årh.s begyndelse havde Flensborg deltaget i det livlige handels
liv i Skanør, og endnu i nedgangstiden i det 16. årh. nævnes
flensborgerne som deltagere i fiskeriet. Silden var søgt til Lim
fjorden og strøget langs Marstrand i Bohuslen. Flensborg drev
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allerede fra århundredets begyndelse sildefangst i Limfjorden,
særlig ved Nibe. Nu har sikkert selve fangsten været ret be
grænset fra flensborgsk side; man kom i skibe til fangstplad
serne, medbringende salt til nedsaltningen og varer til den lokale
befolkning, der havde fanget silden, og som nu gjorde den i
stand og lagde den i saltet; til gengæld fik den varer fra Flens
borg. Flensborgs deltagelse i sildefangsten i Limfjorden gav i slut
ningen af det 16. årh. Ålborgkøbmændene anledning til at klage
til kongen, men bekræftelser fra 1572 og 1578 på retten til
sildefangst i danske farvande stod rigsrådet ved, da der i 1592
faldt afgørelse i sagen. Ved det 17. årh.s midte træffes der imid
lertid ikke mere flensborgere, hvad der har givet anledning til
formodning om, at der var blevet skredet ind til fordel for Ålborg,
snarere skyldes det dog aftagende sildemængder. I det hele har
man måslæ været for tilbøjelig til på grund af striden med
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Ålborg at overvurdere sildefangsten i Limfjorden, i hvert fald
var den i lange perioder yderst ringe, så ringe at Nibeboerne
ofte selv drog på fangst ved Bohuslens kyster.
Til gengæld for råvarerne fra Danmark bragte de flensborgske
købmænd næsten alle Vesteuropas eftertragtede varer og egne
frembringelser. Ikke mindst synes tilførslen af klæde at have
været betydelig. Flensborg kunne levere, hvad enten det var det
grove til brug for soldater som i 1551, eller det var det fineste
til kongedøtre, som da Christian IV i 1634 købte ind i Flensborg.
Silke og guldindvirkede stoffer nævnes gang på gang. I Køben
havn og andre byer havde flensborgske klædehandlere filialer
eller vareoplag. Kongen selv handlede med disse flensborgske
filialer, hvor han købte silke- og andre klædevarer for betydelige
beløb. En flensborger blev i 1587 fritaget for danske byers markedsrettigheder for med sine kram- og klædevarer at rejse med
kongen rundt i riget, hvor han sikkert har handlet flittigt. I
1600 klagede Århusborgerne over en flensborgsk klædehandler,
som solgte silke til kongen på Skanderborg slot og benyttede
sig af dette til at handle i nabobyerne. Sikkert har flensborgerne
også med deres klæde- og kramvarer gæstet markederne i konge
rigets byer, hvis handlende næppe altid mødte dem med gæst
frihed. I 1670 klagede borgmesteren i Flensborg til Ribe borg
mester og rådmænd over, at man havde fået anvist plads på
torvet i stedet for på kirkegården og nu havde for lidt plads.
Ribes svar lyser ikke af lutter velvilje: »Hvad sig angår, at deres
købmænd har af gammel tid altid stået på kirkegården med deres
hørboder, da kan en gammel, uordentlig skik ikke agtes for
nogen lov . . ., og at torvet ikke skulle være stort nok til hør
boderne, skal udi sandhed ikke befindes, om sig end tre gange
flere af eders købmænd på markedet indfinder, da skal der dog
forskaffes dem rum og plads, lige så belejlig og god, som Frede
ricias og andre byers købmænd nyder, hvis varer er af langt
højere værdi«.
Foruden klæde- og kramvarer bragte Flensborg adskillige
andre, men mindre vigtige. Det var øl og vin, hamp, krudt,
salt, kobbertøj og mursten. Af ganske særegen karakter var
eksporten af orlogsskibe og kanoner.
I 1683 ændredes billedet. En ny toldordning gav ikke mere
Flensborg noget toldmæssigt fortrin, medmindre det drejede sig
om varer tilvirkede eller avlede af borgerne. Nu var det levneds-
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midler som tvebakker, ost, smør, honning, gryn, mel, flæsk,
sild og rødspætter, der dominerede sammen med forædlede
produkter og industrivarer som brændevin, øl, eddike, stråhatte,
garveri- og væveriprodukter samt messing- og kobbervarer.
De begunstigelser, Flensborg nød i kongeriget, kom også byen
til gode i tvillingenets anden del, Norge. Atter var det silden,
der lokkede, men de nye fiskepladser synes ikke at spille nogen
synderlig rolle før hen i det 16. årh.s anden halvdel. Allerede
i 1567 sikredes også her flensborgernes rettigheder, da de sammen
med kongens øvrige undersåtter fritoges for at svare den særlige
udførselstold. Sildefangsten foregik især i Nordnorge og Fin
marken, og silden var sammen med træet fra Sydnorge de vig
tigste varer, man bragte hjem, selv om også klipfisk og tran
nævnes; til dette kom kobber til Kobbermøllen. Det, flensborgerne
gav i bytte, for om pengehandel har der næppe været tale, var
omtrent de samme varer, som solgtes til kongeriget, kun indtog
brændevinen en betydelig mere fremtrædende position, takket
være bjærglandets ringe kornavl.
Handelen på Nordlandet blev dog fra slutningen af det 16.
årh. begrænset. 1580 fastsatte Oslorecessen, at Bergen og Trond
heim skulle have eneret på handelen med fisker- og landbefolk
ningen fra nord for Bergen til Vardøhus. Selv om eneretten ikke
straks blev håndhævet i sin fulde udstrækning, varede det dog
kun få år, før dette blev tilfældet. Fra da af blev Nordlands
handelen drevet ved handel på de to byer, der således blev ind
skudt som et mellemled mellem befolkningen og de flensborgere,
der sammen med hollænderne og englænderne havde deres virke
her, og det fortælles, at de langt op i det 17. årh. med deres
skibe lå og handlede på fjorden, et forhold, som dog langsomt
ophørte hen mod år 1700, da trønderne selv havde fået han
delsstand.
Denne handelsstand var netop for en stor del udgået fra
Flensborg, til en vis grad også fra andre byer i hertugdømmerne.
Fra omkring 1600, samtidig med forbudet mod direkte handel,
sker der en stærk indflytning af flensborgske handelsfolk og
skippere til Trondhjem. En indvandring, som tog kraftigt til,
da handelen på egnene øst for Vardøhus fra 1619 blev monopoli
seret for det i samme år i København oprettede Islandske Kom
pagni. I handelen og besejlingen på disse egne havde flensbor
gerne netop deltaget troligt i den foregående tid, nu søgte man

314

HANDEL OG SKIBSFART

vel kompensation ved at tage borgerskab i Trondheim. Disse
primitive egne aftog flensborgske varer, men en hovedgrund var
sikkert de rige muligheder for sæl- og hvalfangst, der gav det
for datidens belysning så vigtige tran. Efter monopolets indførelse
synes det dog, som om flensborgerne i en vis udstrækning drev
smughandel i disse fjerne egne eller opnåede særlige licenser.
Flensborgske købmænd og skippere for også på Island i det
17. årh. Det islandske kompagni havde ganske vist monopol på
handelen, men ofte var det flensborgere, man overdrog leveran
cerne, ligesom kompagniet forpagtede flensborgske skibe. Særlig
nævnes kornbrændevin og de forskellige akvaviter: citron, kom
men, anis og enebær, datidens likører.
De store indkøb af levnedsmidler i de nordiske lande blev
ikke foretaget til Flensborgs egen forsyning; byen var formidler
mellem Norden og Europa. Flensborg overtog industrivarer, salt,
vin og kolonialvarer og bragte dem videre, ofte ledsaget af egne
frembringelser, og gav til gengæld fødemidler til den voksende
befolkning. Middelalderen igennem var de nordiske lande blevet
forsynet fra Lübeck, som fik varerne bragt over land fra Ham
borg. Allerede i det 15. årh. begyndte der dog at ske en vare
transport mellem Vesterhavet og Østersøen, på den omkring 40
km lange vej mellem Husum og Flensborg. I det 16. årh. var
trafikken livlig; Husum fik korn, især fra Danzig, til eksport,
og Flensborg indførte varer vestfra.
Vejen Husum—Flensborg blev en vigtig forudsætning for det
flensborgske erhvervsliv. Ad denne vej kørte de tunge vogne, der
knyttede de to byers erhvervsliv sammen i den grad, at selv om
indbyrdes nid gav tider, hvor enhver forbindelse syntes at skulle
blive afbrudt, så tvang den fælles interesse dog den kongelige
by og den hertugelige by til at virke sammen. I årene fra 1558
og fremefter til omkring 1580 forefaldt en række stridigheder
mellem byerne. Hver for sig, men det gjaldt dog i særlig grad
Flensborg, søgte man at gennemføre, at kun byens egne borgere
måtte foretage køb fra de skibe, der løb ind i havnene. En over
gang søgte flensborgerne at befri sig for afhængigheden af
Husum gennem anlæg af en havn ved Okholm. Vejen fra Flens
borg til Okholm blev i 1579 og 1580 istandsat, og forskellige
anlæg fandt sted i Okholm, men man måtte snart opgive planen
på grund af dårlige besejlingsforhold. Husum og Flensborg søgte
på ny sammen, og i det 17. årh. gik der vogne mellem byerne;
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Skrangen på Nørretorv. Renaissancestil. 1595.
Da billedet blev taget i 1904, var bygningen endnu hvidpudset.

handelen synes dog nu at være af mere lokal betydning. Hol
lændernes handel på Danmark var vokset, og kongerigets
handelsstand overtog selv en stor del af ind- og udførslen.
Endnu en landevej gav merkantil forbindelse af betydning
med omverdenen. Hærvejen gik fra Flensborg over Gottorp,
Neumünster, Bramstedt til Hamborg. Ad den kom i marts 
april den bølgende mængde af danske stude, især af jysk op
rindelse. Flensborgerne købte op i stort tal og drev studene
videre. Mængden, der bød sig til, var betydelig, og flensborgerne
tog særlig del i handelen. Et vidnesbyrd /herom er, at der i
tiden 1. januar—1. maj 1592 gennem Gottorptolden gik 4246
stude, der var i flensborgsk eje, den tilsvarende periode i 1595
viser 4352, de samme tal for andre slesvigske byer var: Åbenrå
15 og 20, Eckernførde 12 og 0, Haderslev 883 og 1032, Husum
112 og 0. Studekoblerne gik videre for at ende i Wedel ved
Elben, hvor det store europæiske opkøb fandt sted.
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Den samme vej, som bragte studene til den store verden,
bragte også i vogne sjældne varer fra Hamborg til Flensborg.
Det var især klæde — Hamborg var ved at blive den vigtigste
by for denne handel — men også krydderier og industrivarer,
som dannede grundlaget for Flensborgs handel mod nord og
øst. Klædehandelen med Hamborg gav sig karakteristisk nok
udslag i, at man i Flensborg brugte hamborgske mål, medens
vægten var lybsk. Thi fra Lübeck fik man stadig de vest
europæiske varer, der billigere kunne transporteres ad den korte
strækning fra Hamborg til Lübeck og derefter ad søvejen end
over land fra Hamborg til Flensborg. Det var især jern og salt,
der blev hentet i den gamle hansestad.
Det var den danske konges lande, det var Sverige, og det var
Tyskland, der optog Flensborgs handel og skibsfart i det 16.
og 17. årh. Ganske vist for der flensborgske skibe på så fjerne
strøg som Biskajen og Middelhavet, men det har sikkert kun
været ganske enkelte. Misvækstårene i Sydeuropa i slutningen
af det 16. årh. lokkede skibe med korn til Portugal, Spanien
og Italien, og de bragte salt tilbage, ligesom enkelte andre skibe
sejlede med norsk tømmer på Frankrig. Om disse skibsfarter
taler retsprotokollerne, men næsten kun i tiårene omkring 1600.
Den nordeuropæiske handel havde dog i tilstrækkelig grad sat
sit præg på byen. I det 16. årh. var den blevet en handelsstad
med de dertil hørende institutioner og med en begyndende diffe
rentiering af erhvervslivet.
Sådan som Flensborgs erhvervsliv var, måtte der stilles særlige
krav til havnen, hvor beskedne de end var. Der berettes om
vidtgående foranstaltninger for at bekæmpe mudderdannelsen —
bl. a. ved anlæg af slamkister og ved begrænsning af skibenes
udtømning af sandballast —, og allerede tidligt havde byen mole
anlæg, en sikkert beskeden skibsbro af træ, idet Christian I i
1480 bemyndigede rådet til at opkræve særlige pælepenge. Den
voksende handel og skibsfart i det 16. årh. viser sig også ved,
at der i århundredets sidste halvdel fandtes både en nordre og
en søndre skibsbro. Under de ulykkelige krige i det 17. årh.
led skibsbroerne stor skade, og pælepengene, der hidtil kun
havde været betalt af fremmede, blev nu under navn af laste
penge også pålagt hjemmehørende fartøjer. Et vidnesbyrd om
den voksende omsætning er også, at der i 1602 blev oprettet et
kommunalt embede som vejer. Vejeren havde foruden sin egent-
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lige tjeneste til opgave at opretholde ordenen på havnen; hans
embedsbolig var i Kompagnihuset, mødestedet for de mænd i
byen, hvis merkantile horisont rakte videst.
På mindre fremskredne stadier i handelens historie er ad
skillelsen mellem købmand og skipper kun ringe, ligesom skellet
mellem købmand på den ene side og høker eller kræmmer på
den anden er udflydende. Flensborg i det 16. årh. var imidlertid
ved at nærme sig et moderne borgersamfunds første stadier med
en nøjere opdeling efter erhverv og formue. Denne opdeling viste
sig tydeligt, da skipperne i løbet af det 16. årh. udskilte sig fra
det lav, de hidtil havde dannet sammen med købmændene, nem
lig Vor Frues købmandsgilde, og dannede deres eget skipperlav.
Det må være sket i det 16. årh. før 1581. Lavets artikler —
bevaret fra 1654 — viser, at man allerede tidligt havde etableret
en art gensidig forsikring. Et egentligt forsikringsselskab søgte
man oprettet i 1710, men planen kunne ikke virkeliggøres. Skip
peren ejede som regel hovedparten i sit skib, men som med
redere optræder ofte både embedsmænd, gejstlige som verdslige,
håndværkere og adelige, ligesom ejerkredsen ingenlunde var
begrænset til flensborgere. Adskillelsen mellem skipper og køb
mand var dog ikke større, end at den første ofte havde ret
vidtgående beføjelser med hensyn til godsets salg og indkøb af
nye varer; i den retning var den næsten fuldstændige adskillelse
mellem navigation og handel forbeholdt det 19. årh. Købmands
standens udvikling viser sig også i, at der i løbet af det 16. årh.
udviklede sig bestemte regier for adgangen til at drive købmandsskab. Oprindelig blev der ikke forlangt andet, end at den vor
dende købmand boede i byen og var sat i skat. Det blev imidlertid
efterhånden sådan, at der stilledes bestemte krav om både læreog svendeår, et vidnesbyrd om, at vi nu har et fag for os.
I det flensborgske samfund manglede dog een type: industri
herren. Nogen egentlig flensborgsk industri var der ikke i de
to første århundreder efter reformationen. På den tid blev
industrivirksomheder kun sjældent skabt ved privat foretagsom
hed, men af regeringens bestræbelser for at gøre landet uaf
hængigt af forsyninger udefra. Vesteuropa med dets ret store
kapitalsamlinger så vel nok private industrier, men i Nord
europa var de yderst sjældne, og når den danske konge inter
esserede sig for industrianlæg, tog han sig særlig af sin hoved
stad. Vi ved, at der i Flensborg var skibsbyggeri, men det har
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næppe hævet sig over håndværket, og man købte skibe udefra.
På grænsen mellem håndværk og industri står også erhverv
som kanonstøberi, brændevinsbrænding og ølbrygning, medens
papirværk, krudtmølle og teglværk har mere industrielt tilsnit.
En papirmølle blev anlagt i 1699, og en krudtmølle på Ramsherred af Gert Rantzau i 1590. Papirmøllen formåede at holde
sig gående, mens krudtfabrikationen kun stod på et halvthundrede år. Omtrent samtidig med krudtmøllen synes også
teglværket på Ramsherred at være kommet godt i gang, men
heller ikke om dettes drift har vi særlig underretning.
Blev Flensborg således fra det 16. årh. en by med et erhvervs
liv, der nærmede sig det daværende vesteuropæiske, så blev
byen også et samfund, der med sine vidtomspændende interesser
blev sårbar over for konjunkturerne og den politiske udvikling.
Betingelserne for Flensborgs vældige opkomst i det 16. årh. var
af vidt forskellig natur, men afgørende var det, at byen over
for de danske lande og store dele af de østersøiske områder stod
som formidleren mellem det fremskredne Vest- og Sydeuropa
og disse mere tilbageblevne lande. Udviklingen medførte imidler
tid, at der i disse landes byer i løbet af det 16.—17. årh. ud
vikledes en stadig mere selvstændig og virksom handelsstand,
således at Flensborgs gunstige stilling som mellemhandler efter
hånden ophørte. Tiden fra ca. 1760—ca. 1860 vil siden vise os
et tilsvarende forhold: Flensborg formidler først forbindelsen
med de oversøiske lande, men efterhånden overtages denne for
bindelse også af kongerigets byer.
Dette forhold har sikkert være medvirkende til, at der er
adskillig færre vidnesbyrd om Flensborgs handel i det 17. end
i det 16. årh. Flensborg deltog også i de fremmede byers opkomst
på direkte måde, idet flensborgerne nedsatte sig i norske og
danske byer som handlende og håndværkere. I det 17. årh. ud
vandrede mange unge flensborgere, og blandt disse netop ofte —
særlig gjaldt dette udvandringen til Norge — sønner af de førende
slægter, der i det 16. årh. gav byen et så betydningsfuldt
befolkningstilskud. Der kan næppe være nogen tvivl om, at det
har været til skade for byen således at måtte afgive en del af
de bedste befolkningselementer; på samme tid skete i øvrigt
noget lignende i de nørrejyske byer. Udvandringen blev for en
del fremmet af de ulykkelige krige, der i 1620’erne og 1640’erne
gik hen over byen. Disse krige har med deres plyndringer,
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beskatninger og farsoter stimuleret udvandringslysten. Selv om
adskillige vendte tilbage efter krigene, og dette gjaldt særlig
handelens folk, så har det dog sikkert været de ældste
blandt dem.
Den by, de vendte tilbage til, var en anden. Vi hører, hvordan
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skibsbroen var sønderbrudt, og at man kun havde midler til en
nødtørftig udbedring, vi hører om røvede værdier og ødelagte
huse. Den genopbygning, der forestod, krævede kapital, men
erhvervslivet var hæmmet, der var tæret på pengene, og dertil
kom så nu svære skatter.
Bragte svære tider således tilbageslag, kunne Danckwerth
dog i 1652 skrive i sin topografi: »I tidligere tider drev flens
borgerne en anselig handel både over land og over havet. Nu
er denne udstrakte handel ganske vist i tilbagegang, men bor
gerne driver dog stadig en betydelig handel, henter alle slags
varer fra Danmark, Norge, Sverige, Island, ja endog fra Moskva
og Arkangelsk, så vel som fra de østersøiske stæder, varer, de
atter afsætter i handel til lands og til vands«. Danckwerths al
mindelige vendinger taler deres sprog om, at byens handel dog
stadig virkede, og hans ord giver indtryk af mere, end der sik
kert har været; i hvert fald havde byen i 1637 kun 37 skibe
med tilsammen 1011 kommcrcelæster, tal, der i 1677 var dalet
til henholdsvis 20 og 840. Om tilstanden her i slutningen af år
hundredet vidner også, at Flensborg — og med den andre søn
derjyske byer — stadig klagede over, at det var umuligt at ud
rede de pålagte skatter, og embedsmændene måtte indberette, at
det på grund af disse byers slette tilstand ikke ville nytte at
foretage eksekution. Tilbagegangen fra 730 indskrevne borgere i
1680 til 600 i 1700 taler også sit tydelige sprog om byens dår
lige kår.
Virkningerne af de nævnte forhold var nemlig blevet øget al
konjunkturerne. Priserne på landbrugsprodukterne var stadig
faldende, således at der ikke var det samme behov for Nordeuro
pas landbrugsvarer, som der havde været i det 16. årh., og den
for Flensborg så vigtige produktion af danske stude var i stærk
tilbagegang; udenlandshandelen svækkedes herved, og oplandets
købekraft forringedes. Det hjalp kun lidet, at der i ridderskabet
var en del kapital til stede; dette foretog nemlig selv sine ind
køb i udlandet.
Ved det 18. årh.s begyndelse indtraf den store nordiske krig.
Krigen afbrød på ny Flensborgs handel, særlig da i Østersøen, og
borgerne besværede sig til kongen over deres ugunstige kår.
Disse besværinger fortsatte efter krigen og prægede det 18. årh.s
første halvdel.
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Håndværk
Det håndværk, der var groet frem i middelalderen og i århun
dredernes løb havde vundet betydelig styrke, fortsatte sin vækst
op gennem den nyere tid, støttet på en udbredt lavsorganisation.
Henimod reformationen fandtes der i Flensborg bevisligt me
sterlav for skomagere, buntmagere, smede og barberer samt et
smedesvendelav, desuden det mærkelige, religiøst prægede for
enede lav for malere, guldsmede, snedkere og giarmestre. Hvor
livskraftige disse organisationer var efter reformationen, lader
sig ikke afgøre, idet kildematerialet næsten tier derom; men det
er givet, at såvel det forenede lav som barberlavet, der fra først
af samlede sig stærkt om helgendyrkelse, undergik en verdslig
gørelse og derefter kun bestod i svækket tilstand. Det forenede
lav nævnes slet ikke efter 1522. Nogen svækkelse medførte vel
også den modstand, som kong Frederik I satte ind mod lavene:
I kongeriget Danmark blev de helt ophævet 1526, og samme år
blev det forbudt lavsorganisationerne i Flensborgs naboby Hu
sum at afholde udgifter ved optagelsen af nye mestre.
På den anden side er det ikke utænkeligt, at der har eksiste
ret andre lav end dem, hvorom vidnesbyrd foreligger, navnlig
svendelav. Flensborg var i det 16. årh. en af de fornemste hånd
værksbyer i de danske lande. Gentagne gange lod Christian III
amtmanden i Flensborg forhandle med byens murermestre om
at udføre arbejde i København; ligeledes lod han en bøssestø
ber i Flensborg, Gert von Mehrfelt, støbe skyts til sig, og flere
kongelige møntmestre, Jørgen Degener, Reynold Junge og Georg
Koch, virkede en tid i byen. Henimod århundredets slutning
nåede Flensborgs håndværk et højdepunkt med de prægtige
arbejder, der udførtes af billedskæreren Henrik Ringerink. Når
så forskellige fag kunne udføres dygtigt, må Flensborg på den
tid have rummet grundfæstede håndværkertraditioner.
Det ser også ud til, at lavene, i alt fald henimod 1600, trivedes
meget godt. Et skrædderlav nævnes 1570 og senere, uden at man
kender noget til dets oprindelse og alder. For pungmagere om
tales vilkår af 2. febr. 1575, bekræftet ved Flensborg og Husum
amters segl, og efter at have søgt derom i årevis fik de den 26.
april 1596 godkendt en ny skrå. At barberlavet endnu bestod,
fremgår af, at det 1577 søgte byrådet om ændring af skråen,
21

Flensborg bys historie

322

HÅNDVÆRK

men det fik afslag alene af den grund, at borgmesteren var fra
værende. En bødkerskrå fik kongelig konfirmation den 6. okt.
1587, og det nævnes i en senere rebslagerskrå, at man har haft
en ældre skrå for faget. 1594 fik snedkere og giarmestre en skrå,
der optog mange bestemmelser fra de fire forenede lavs skrå af
1497, og samtidig fik malerne selvstændige artikler. Endelig om
tales smedeartikler af 12. dec. 1597, der i alt væsentligt følger
skråen af 1514, og 1622 nævnes et kobbersmedelav, hvorom dog
intet nærmere er bekendt.
Samtlige lav og håndværkere var yderst afhængige af byens
råd. Dette viste sig især, når talen var om de håndværkere, der
beskæftigede sig med byens forsyning af levnedsmidler. Herom
vidner politiforordningen af 1558, der med senere ændringer blev
oversat fra nedertysk til højtysk 1600 og især gav bestemmelser
for bryggere, bagere og slagtere.
Bryggerne fik pålæg om at levere godt øl til en rimelig pris,
som blev fastsat af rådet, når kornet dertil var indkøbt. Til gen
gæld sikrede man dem afsætning. Fremmed øl måtte ikke ud
skænkes, det være sig hamborgøl, pryssing, embeckøl, mumme
eller kakabille. Dog skulle rådhuskælderen samt to andre kroer
have lov til at udskænke de nævnte fremmede ølsorter, rådhus
kælderen ligeledes fra 1594 efter særlig kongelig tilladelse rostockøl; men også på det fremmede øl skulle rådet fastsætte
prisen alt efter tidens lejlighed og indkøbet, »for at publikum
ikke derved skulle blive forfordelt og beskåret«.
Bagerne skulle ligeledes bage efter tidens lejlighed, men kæm
nerne og de tilforordnede borgere skulle efter indkøbet af kornet
udstede forordning om brødets vægt, alt efter gammel skik og
byprotokollens ordlyd. Hvis en bager ikke rettede sig herefter,
skulle brødet tages fra ham og sendes til fattighuset, og den,
som anden gang forsyndede sig mod reglerne, skulle tillige be
tale en bøde. Til trods for disse forskrifter kunne bagerne dog
ikke nære sig. 1579 blev der klaget over, at de bedrog de fattige;
1593 blev bagerlavet truet med ophævelse, fordi det drev pri
serne op under kongens og fornemme folks besøg, og 1594 blev
det pålagt lavets oldermænd at efterse de enkelte bagerier hver
14. dag, fordi rådet var utilfreds med brødet. Det følgende år gik
det rent galt. 13. juli 1595 sendte rådet en skrivelse til lavet.
Da advarslerne ikke havde båret frugt, og brødet blev siettere
og siettere, blev lavet erklæret for ophævet, således at enhver,
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der havde lært bagerhåndværk, kunne nedsætte sig, når han
ville. Han skulle blot melde sig til rådet, betale borgerskabs
penge og overholde lavsforskrifterne. Hvedebagerne søgte alle
rede 1596 og 1597 om lavets genoprettelse og en ny skrå; men
først 1605 blev der godkendt en ny hvedebager skrå, og heri
måtte lavet begynde med at vedstå sin tidligere brøde.
Slagterne gik det ikke bedre. Ifølge politiforordningen 1558
skulle rådet også for deres vedkommende tale med om priserne;
men 1600 hed det, at erhvervet var givet fri på betingelse af,
at der blev slagtet sunde okser og fedt kvæg, og kødet blev solgt
til rimelig pris under kæmnerens opsyn. Hertil føjedes en ud
talelse om, at der efter omstændighederne skulle straffes alvor
ligt, hvis der indtrådte kødmangel.
Som typiske for de vilkår, hvorunder et lav levede på denne
tid, kan anføres bestemmelserne i snedker- og glarmesterskråen
af d. 14. september 1594. Hvert af de to fag måtte årlig betale ma
gistraten en afgift på 1 gylden for at opnå beskyttelse; og desuden
måtte de finde sig i, at et rådsmedlem var bisidder i lavet, som
i øvrigt styredes af to oldermænd og to skaffere. De sidste valg
tes kun på to år og kunne købe sig fri fra bestillingen ved at
betale 1 rdl. til lavskassen; deres opgave var at tilrettelægge
lavsgilderne og indkræve 1 skilling af hvert medlem to eller fire
gange årligt samt sørge for, at de idømte bøder indgik i lavs
kassen. Desuden deltog de sammen med oldermændene i afgø
relsen af alle mindre stridigheder i lavet. Alvorligere sager som
voldshandlinger blev derimod overladt til byfogedens og kæmne
rens afgørelse. Siden bestemte rådet, at snedkerne i lighed med
skomagere, skræddere og smede i nærværelse af bisiddere fra
byrådet og af den kgl. byfoged een gang årligt efter påske eller
pinse måtte holde et møde, det såkaldte »morgensprake«, til af
gørelse af retstvistigheder.
Når en lavsbroder eller et medlem af hans husstand døde,
skulle de øvrige lavsbrødre og deres husstand følge til graven.
Det gjaldt at skaffe så anseligt et ligfølge som muligt.
Lærlinge væsenet var nøje reguleret. Læretiden var 3 år. Lær
lingen gennemgik først 14 dages prøvetid, og når han så ville
fortsætte uddannelsen, måtte han udrede 2 mark lybsk for at
blive indskrevet i lavets bog. Hvis han forlod sin mester og blev
væk bare en nat uden tilladelse, forlængedes læretiden et fjer
dingår. Blev han to nætter væk, skulle han begynde læretiden
21*
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forfra. Ved læretidens afslutning blev han udskrevet og fik over
rakt et svendebrev.
Den unge svend kunne derefter mod betaling af en ugeløn
optages i svendelavet, der blev anerkendt af byens råd 23. maj
1597, kort efter at smedesvendene havde fået deres artikler for
nyet. Svendelavet lededes af en skaffer, senere i reglen kaldet
»oldgesel«, og to ladesvende; men en yngre mester fik den ene
nøgle til lavets kasse, svendeladen. Skafferen skulle inddrive
svendenes bidrag til kassen, tidepengene, der var ansat til 6 sk.
kvartalet, og ellers selv erlægge beløbet og desuden en bøde.
Af de to ladesvende skulle den ene være hjemmehørende i Flens
borg, den anden tilvandret. Uden for værkstedet var svende
kroen midtpunktet i svendenes tilværelse; svendelavet havde
aftale med værten, og lavets skilte hang over døren og over det
bord i skænkestuen, hvor lavets svende holdt til. Her meldte
svendene sig, når de kom vandrende fra fremmede byer og fremsagde efter zünftig skik for skafferen det løsen, der tilkendegav,
at de var ret oplært og indviet i fagets hemmeligheder. Her
hang tavlen, hvor de mestre, der ønskede svende, var skrevet
op, og hvis der ikke var arbejde at få i byen, fik hver svend
udbetalt 2 sk. af svendeladen. Hvert kvartal havde svendene
deres lavsforsamling i svendekroen og drak nye svende til af
velkomsten, og her holdt man krodage med en tønde øl lagt
frem på bordet. Ved sådanne lejligheder krævedes anstændig
opførsel. Banden og sværgen kostede 1 skilling i bøde, og en
svend, der spildte så meget øl på bordet, at han ikke kunne
dække det med hånden, skulle bøde 1 mk. lybsk. Hvis han i fuld
skab kastede op i kroen, var bøden 6 sk., men skete det uden for
kroen, slap han med 2 sk. Ved lavsforsamlingerne blev enhver
tilstedeværende spurgt, om han havde klager at fremføre mod
mester eller svendekolleger; også kroværten blev spurgt, om han
havde klager mod nogen svend. Mestre og svende, der brød zünftreglerne for alvor, og vandrende svende, der efterlod sig gæld i
byen, blev indført i den sorte bog og sat uden for lavet, og det
kostede 20 sk. i bøde at blive taget til nåde igen. Hvis en svend
ville forlade sin arbejdsplads, skulle han sige op med 14 dages
varsel, når han ville søge arbejde hos en anden mester i byen,
men kun med 8 dages varsel, når han ville gå på valsen og søge
til andre byer. Hvis en svend havde arbejdet hos tre mestre i
Flensborg, krævedes det, at han derefter mindst et kvartal arbej-
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dede i en anden by, for at han ikke skulle føle trang til at skifte
for tit. Arbejdstiden var fra 5 morgen til 7 aften, mandage og lør
dage samt ved udearbejde dog kun til kl. 6 om aftenen; der
blev givet 4 frimandage om året; men hvis svendene på egen
hånd holdt mandagen blå, kostede det 8 sk. i bøde. Smedesven
dene opnåede derimod som en hovedgevinst ved deres artikler
at få hver mandag anerkendt som fridag.
Når en snedkersvend ville nedsætte sig som mester, skulle han
fremlægge lærebrev og bevis for ægte fødsel og derefter gen
nemgå et prøveår. Endvidere måtte han udføre et mesterstykke
i oldermandens hus, erhverve borgerskab, betale en afgift til
mesterladen og udrede omkostninger til et gilde for mestrene,
senere endda til flere gilder. Alt i alt krævede dette meget store
omkostninger. Det var her som andetsteds tydeligt, at lavet søgte
at hindre udenforstående i at trænge ind i deres kreds. Und-
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tageiser blev kun gjort for mestersønner og for dem, der ville
ægte enker eller døtre efter mestre i lavet. Mestersønner blev fri
for prøveår. En enke, der ikke giftede sig igen, bevarede kun
sin mands rettigheder i to—tre år. I øvrigt var der på mange
måder gjort, hvad der kunne gøres, for at lavsmestrene skulle
blive stillet over for så få konkurrenter som muligt.
Den mest effektive begrænsning af konkurrencen opnåede man
ved en bestemmelse om, at der kun måtte være et fast antal
mestre i lavet. En sådan ordning kom også ind i flere andre lav
og synes at have været nok så udbredt i Flensborg som i byerne
i kongeriget. Tidligst forekom den i barberlavet, som siden 1515
kun skulle bestå af 4 mestre. For snedkere og giarmestre fast
satte skråen af 1594, at der kun måtte være 8 snedkermestre
og 4 giarmestre. En antydning i samme retning ligger der vel
i, at kongen et par år før havde beordret, at der skulle etab
leres et vist antal slagtere. Ifølge hvedebagernes skrå 1605 skulle
der kun være 8 mestre i dette fag samt een mester, som borg
mester og råd forbeholdt sig ret til at udnævne. Ifølge en reb
slagerskrå af 1650 og en bødkerskrå 1670 skulle der kun være
6 mestre i hvert af disse to fag. I årenes løb skete der kun få
og små ændringer i de såkaldte lukkede lavs mestertal. Bar
berlavet gik 1661 op til 6 mestre, men således at de 5 »embeder«
blev arvelige eller kun var at opnå ved giftermål, medens det
sjette kunne besættes af borgmestre og råd. I lange tider stod
det dog ledigt mod, at de 5 mestre betalte en årlig afgift, »recog
nition«, til magistraten. Følgen heraf blev igen, at de 5 faste
embeder ligefrem kunne sælges, og hvert takseredes til en værdi
af ca. 100 rdlr. Ved en undersøgelse i 1737 fandtes der 8 lukkede
fag i byen, idet barbererne her nævnes med 5 mestre, rebslagere
og bødkere stadig med hver 6, snedkere og glarmestre med 8 og 4
mestre, slagterne med 9, drejere og bagere med hver 8.
I de lav, der ikke var lukkede, havde mestrene i alt fald
eneret på fagets arbejde, og de vågede nidkært over, at intet
beslægtet fag, ingen »bønhas« eller fusker tog noget af fortje
nesten fra dem. I det 16. og 17. årh. samlede lavsniddet sig især
mod udenbys håndværkere, der trængte sig ind på de faste,
årlige markeder i Flensborg. Siden opnåede man for en tid et
forbud mod, at fremmede skomagere indfandt sig til andre mar
keder end Mikkelsmarkedet. Hvis man kunne finde en mu
lighed for at angribe ildesete konkurrenter, konfiskerede man
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deres produkter, og myndighederne blev jævnlig ulejliget med
klager, så af den ene, så af den anden art.
Denne uvilje mod indgreb i næringen fremkaldte en modbe
vægelse fra de andre borgeres side, og hvis håndværkerne kom
uden for deres afstukne bane, faldt man over dem. Især var
handelens folk på vagt, og det var ikke sjældent, at en håndværks
mester eller et lavs oldermænd blev kaldt for borgmester og råd
og formanet til at holde fingrene fra en eller anden form for
forretning.
I det hele taget drog lavene snart en sådan vrede over sig, at
man begyndte at træffe foranstaltninger imod dem. På et møde
21. april 1600 vedtog rådet, at nye mestre kun skulle betale
20 gylden lybsk til lavskasserne, medens udgifter til al slags
gilder ved optagelsen i lavene skulle være forbudt. Stærkest fik
lavene dog den kongelige landsherres unåde at føle. I 1613 op
hævedes alle lavsskråer og lavsartikler i kongeriget, og 1615 fulgte
et tilsvarende forbud for den kongelige del af hertugdømmerne.
Som årsag angav forordningen, at skråer, gilder og lavsordnin
ger hidtil havde forvoldt alle slags misbrug og modvilje. De
blev derfor ganske afskaffet og kasseret. Enhver håndværker
fik lov at nedsætte sig som selvstændig mester, når blot han
overholdt de borgerlige pligter.
Lavene var dermed ophævet og betalte ikke mere afgifter til
byens kæmner. I den følgende tid må det antages, at mange nye
mestre nedsatte sig. Længe varede det dog ikke, inden friheden
begrænsedes. Alt for mange udygtige folk optrådte som mestre.
Efter ansøgning af samtlige mestre i Flensborg, Haderslev, Rends
borg, Krempe, Wilster, Segeberg, Oldesloe og Heiligenhafen be
stemte kongen 27. november 1618, at en håndværker, der ville
nedsætte sig som selvstændig mester, først skulle arbejde et år
i byen, for at man bedre kunne vide besked med hans liv og
vandel. Desuden måtte man afkræve ham et vidnesbyrd om
hans faglige dygtighed, og han skulle igen forelægge lærebrev
og attest for ægte fødsel. Den påfølgende 21. december meddelte
rådet i Flensborg denne ordning i et stort møde, hvor både de
gamle mestre, der havde været medlemmer af de ophævede lav,
og de nye, der havde nedsat sig efter ordningen af 1615, var til
stede, og det blev her straks bestemt, at fremtidige nye mestre
skulle fremvise mesterstykke for foged, kæmner og to—tre ældre
mestre i hvert håndværk; men der måtte ikke være udgifter for-
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bundet ved fremvisningen. Dermed var vejen åbnet for, at hånd
værkets mestre igen kunne begrænse tilgangen til erhvervet.
I et nyt rådsmøde 27. april 1619 blev reglerne nærmere ud
dybet. Ved denne lejlighed blev det fastsat, hvad der skulle
kræves som mesterstykke i de forskellige fag. Snedkerne skulle
f. eks. udføre en »skænkskive«, glarmestrene 2 vinduer, det ene
med en indmalet historie, bødkerne en Flensborg-øltønde; ud
førelsen af en standardtønde var blevet vedtaget af rådet
8. juli 1576. Fødselsattester skulle kun godtages, når de var ud
stedt af byens øvrighed eller af fogderne på landet, ikke når de
var udstedt af kirkemyndighederne. Lærebreve skulle kun aner
kendes, når de var udstedt af lukkede lav, hvorved man altså aner
kendte lavenes beståen, skønt de var ophævet. Disse bestemmelser
var så strenge, at man ikke synes at hæve været sikker på, at de
kunne gennemføres; men 1620 var iveren for at overse forord
ningen af 1615 dog nået så vidt, at lavene igen begyndte at
betale afgifter til magistraten.
Det er svært at afgøre, hvor megen betydning man tør til
lægge denne lokale genoplivelse af lavene på trods af kongens
bud. Forholdene tegner sig i de følgende år meget uklart. Med
Christian IV.s deltagelse i trediveårskrigen fulgte de kejserlige
troppers indfald, hærgen og plyndren samt en pestilens, der
bortrev mange af byens borgere, og henimod krigens slutning
synes alt at have været i opløsning. Først 1630 kunne man på
ny begynde at tilvejebringe orden. Rådet tog sig da for at efter
prøve de forhåndenværende håndværkeres fødsels- og lærebreve
og søgte at udvælge de dygtigste. Svende, der havde indladt sig
på at arbejde direkte for kunderne, skulle erlægge 4 skilling
ugentlig til rådet, og der blev givet dem en tidsfrist til at af
vikle deres forretning og på ny søge arbejde hos en mester. I
virkeligheden blev myndighederne tvunget til at fare med lempe.
Byrådet måtte bagefter hjælpe adskillige nye mestre til at opnå
fuld lavsret, og en del svende fik kgl. privilegium på at arbejde
for sig selv, men uden ret til at holde lærlinge eller svende.
Endnu ved et byrådsmøde 8. marts 1632 overvejede man,
om man af mangel på håndværkere skulle lade fremmede mestre
og svende arbejde direkte for byens borgere mod en recognition.
Et udslag af rådets vedblivende kritiske indstilling over for la
vene var det formentlig også, når skræddere, skomagere, bagere,
smede, snedkere og giarmestre samt bødkere den følgende 9. juli
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blev kaldt op og mindet om, at lavskasserne var ophævet, at det
var strafbart at overtræde forordningen af 1615, og at det ikke
mindst var forbudt at holde gæsteri ved optagelse af nye mestre
i lavet; man truede med, at straffen også skulle ramme de ældre
mestre, der deltog i et sådant gæstebud.
I længden blev lavene dog ikke holdt nede. 1634 begyndte her
tugen af Gottorp at bekræfte gamle lavsartikler, og snart gen
opstod lavene også i den kongerigske del af hertugdømmerne.
En forordning 8. okt. 1638 bestemte, at der kun skulle ta
ges hensyn til lærebreve, som var udstedt af en mester, der for
sit eget vedkommende kunne fremlægge et uangribeligt lærebrev.
Skomagerne var de første, der fik deres skrå fornyet, ligesom
de før reformationen fik de første lavsartikler, der er overleveret
eftertiden. Den nye skrå, der var dateret 16. maj 1642, inde
holdt i forhold til sin middelalderlige forgænger kun de æn
dringer, som tidens almindelige forandringer gjorde nødvendig.
Den gamle ordning bevaredes med to oldermænd og een bisidder.
En lavssag måtte ikke forelægges for bystyret, før den havde
været til behandling i lavet. Det blev fastsat, at der skulle holdes
tre årlige lavssamlinger, nemlig ved pinse, Jakobsdag (25. juli)
og jul, og det skulle gå til efter gammel højtidelig skik. For
samlingen åbnedes ved, at en oldermand bankede i bordet med
skafferstokken, og laden blev stillet frem og åbnet. Enhver til
stedeværende havde derefter at opføre sig sømmeligt og måtte
ikke forlade lokalet, før mødet var slut, og der blev banket af.
For at hindre enkelte mestre i at tage alt arbejdet var det be
stemt, at hvert lavsmedlem højst måtte have 4 svende eller lær
linge. En ny bestemmelse fastsatte, at en mestersøn skulle van
dre i 3 år, før han kunne finde optagelse i lavet.
Da først isen var brudt, blev også en række andre lav efter
hånden vakt til live igen, og tillige blev der oprettet adskillige
nye, så næsten hvert håndværksfag til sidst havde sin egen orga
nisation. 10. jan. 1644 fornyedes smedenes skrå. Efter kong
Frederik III.s tronbestigelse træffes flere skråer. 21. maj 1650
dateres en rebslager- og en sejlmagerskrå, samme år en bogbin
derskrå og 12. april 1652 et »artikelbrev« for skrædderne, der
fik kgl. konfirmation 29. nov. 1655.
I hvilken grad lavene nu igen følte livskraften vende tilbage,
fremgår af den aftale, som 27. sept. 1653 blev indgået mel
lem fire af dem, nemlig lavene for smede, skomagere, skræddere
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og bagere for at hindre indbyrdes splid. Intet af de fire lav
måtte herefter foretage noget eller føre en proces, der kunne
skade et af de andre lav. De måtte heller ikke gribe ind i hin
andens fagområde eller benytte sig af bønhaser eller fuskere.
Omkostningerne til nødvendige processer skulle bæres af de fire
lav i forening, og til at afgøre indbyrdes stridigheder nedsatte man
en faglig ret, en slags voldgiftsret. Ligeledes oprettedes en fri
villig gensidig hjælpekasse, hvortil hver mester skulle betale
1 sk. lybsk om ugen.
Særlig opmærksomhed fortjener også linnedvævernes skrå af
9. nov. 1654, fordi den i sin indledning omtaler, at der har væ
ret et ældre lav og gilde for linnedvævere i Flensborg, og at denne
sammenslutning en tid lang har været ophævet på grund af
»utålelige misbrug«. Her gives altså bevis for, at der har eksi
steret et ældre lav, som man i øvrigt intet kender til. Ligeledes
hedder det, at friheden har forårsaget mærkbar forvirring og
ulejlighed, og arbejdet er ikke blevet forsvarligt udført »os og
andre til højeste besvær«; men nu godkendtes de nye artikler,
som var fremgået ved en revision af en tidligere bestående linnedvæverskrå.
Ligeledes fik barbererne efter længere tids tavshed om deres
lav nye artikler af 21. aug. 1661; de er temmelig forskellige fra
skråen af 1515. Ved samme tid begyndte lavet at føre en pro
tokol, hvori det siges, at lavet har været opløst af splittelse og
uenighed. Dette skyldes formentlig splid mellem mestre og
svende. Ved denne lejlighed blev mestertallet sat op fra 4 til 6,
og den nye skrå blev forsynet med forskellige regler, der skulle
forebygge bedrageri, pligtforsømmelser og udsvævelser fra sven
denes side. Skråen kan måske ses som resultat af en overenskomst
mellem mestre og svende, hvori begge parter måtte gøre indrøm
melser for at få en ende på de forstyrrelser, som de foregående
krigsår havde medført.
Den 30. aug. 1664 fik slagterne en skrå, der foruden en række
almindelige lavsbestemmelser også gav forskrifter for kødhande
len. Der skulle opføres en slagterbod på Søndertorv og en på
Nørretorv, hvor salget skulle foregå på bestemte formiddage i
ugen og til den af magistraten fastsatte pris. Til andre fastsatte
tider måtte slagterne køre rundt og sælge ved dørene. Boderne
blev anset for kirkernes ejendom, og der blev betalt afgift for
benyttelsen såvel til kirkerne som til byens kasse. Den, der vo-
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vede at slagte sygt kvæg eller en tyr, blev straffet med mulkt;
men blev han grebet deri for tredie gang, mistede han sin lavsret.
Nye skråer fik endvidere bødkerne 19. sept. 1670, drejerne
17. juli 1674, sadelmagerne 1676, bunt- og handskemagerne 29.
april 1684, pungmagere og felberedere 1687 og glasmagere 1694.
Siden fik sadelmagere og remmesniderc en fælles skrå 8. juli
1707, og for bødkersvendene foreligger der artikler af 30. no
vember 1718.
Medens skråer og lavsartikler oprindelig kun blev bekræftet
af borgmestre og råd, gik man ved lavenes genoplivelse efter
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forbudet af 1615 over til som regel at søge kgl. bekræftelse, og
denne anerkendelse måtte så?fornyes efter hvert kongeskifte, så
længe Sønderjylland hørte under den danske konge. Som regel
udstedtes den kgl. konfirmation inden eet år efter tronbestigel
sen; men undertiden kunne der gå flere år, især hvis et eller
andet punkt i artiklerne blev sat under diskussion. Efter Frede
rik IV.s tronbestigelse fik Flensborgs bunt- og handskemagere
f. eks. først deres skrå konfirmeret 1703, snedkerne endda først
1704.
Samtidig med at de kgl. bekræftelser blev almindelige, tiltog
landsherren sig det opsyn med lavene, som ellers var blevet
udøvet af borgmestre og råd, og de lokale myndigheder fik her
efter den opgave at mægle mellem lavene og landsherren.
Ved begyndelsen af det 18. årh. fandtes der i det mindste
13 forskellige lav i Flensborg, nogle af dem omfattede to fag.
Næsten alle vigtigere fag var inddraget under lavsorganisa
tionen, men enkelte mindre fag havde intet lav; formodentlig
talte de hver især kun een eller nogle ganske få mestre. Således
omtales lejlighedsvis en possementmager, en filtmager, som var
søn af en hatstaf ferer, en nålemager og en »bækkenslager«. De få
urmagere, der slog sig ned i byen, var organiseret sammen med
guldsmedene. I visse tilfælde var håndværkere, der tilhørte så
danne små fag, måske medlem af et lav, som havde sæde i en
af de større byer sydpå. De kunne herved blandt andet opnå
at blive anerkendt som rette zünftige håndværkere, så tilvan
drende svende turde tage arbejde hos dem, og ligeledes at få
egne lærlinge indskrevet i det zünftige lavs protokol, så de kom
til at nyde fuld faglig anerkendelse og kunne få arbejde overalt,
hvor fagets zünftige ordning var gældende.
På tilsvarende måde var det almindeligt, at håndværkere fra
de omliggende sønderjyske byer var tilsluttet et lav i Flensborg
for at opnå de dermed forbundne fordele. Således hørte rebsla
gerne i Husum til lavet i Flensborg indtil 1634; de fik derpå deres
eget lav; men flere mestre blev alligevel stående i Flensborglavet,
hvad der medførte stridigheder. Ligeledes var barbererne fra Ha
derslev, Åbenrå, Tønder, Sønderborg og Eckernførde tilsluttet barberlavet i Flensborg, og malere fra de nordslesvigske byer og
flækker var medlemmer af malerlavet i Flensborg.
På denne vis affandt man sig med at have konkurrenter i na
bobyerne. Derimod ville man nødig have håndværkere i land-
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distrikterne uden om Flensborg. Allerede i Christian III.s reces
af 13. dec. 1558, den såkaldte Koldingreces, der også var gæl
dende for den hertugelige del af hertugdømmerne, var det be
stemt, at alle »embedsmænd«, håndværkere på landet, skulle
flytte ind til købstæderne og bygge og bo der. Undtaget var kun
grovsmede, tømmermænd, murermestre, skindere og skræddere,
der syede vadmel, allesammen håndværkere, som landbefolk
ningen ikke kunne undvære, og som gennem århundreder i hele
Danmark vedblev at bestå som landhåndværkere. For skoma
gerne blev det denne gang bestemt, at de ikke måtte bo på lan
det og sy sko, som de solgte til forprang. Borgmestre og råd
skulle sørge for, at man for rimelig pris i købstaden kunne få
humle, salt, stål, klæde, støvler, sko og andet, hvad landets ind
byggere behøvede.
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I længden blev denne forordning næppe overholdt. Først langt
op i det 17. årh. hører man dog nærmere derom. Den 8. maj
1654 gjorde amtmanden opmærksom på, at bønhaser ikke ville
blive tålt een mil rundt om Flensborg.
Den 5. aug. 1661 var byens 24 mænd indkaldt til et møde, hvor
amtmanden forlangte oplysning om, hvem der bryggede, drev
maltgøreri eller håndværk i de omliggende landdistrikter. Et par
uger senere forelagde de forskellige lav de privilegier, der ved
rørte nedsættelse inden for byens læbælte, og det bemærkedes,
at der i bødkernes privilegier intet stod om, hvorvidt de måtte
nedsætte sig på landet. Juleaften 1664 forordnedes det derpå,
at bryggeri, maltgøreri, købmandsskab og håndværk ikke skulle
tåles inden for een mils afstand fra byen. Denne bestemmelse
viste sig åbenbart heller ikke kraftig nok. Sluttelig klagedes der
fra samtlige byer i hertugdømmet over, at alle slags handelsfolk,
bryggere og håndværkere havde slået sig ned i de omliggende
landsbyer og udøvede deres erhverv uden at bære deres del af
de offentlige byrder; følgen var, at de tog fortjenesten fra byer
nes næringsdrivende. Det blev da 2. aug. 1686 bestemt, at
på geesten måtte ingen håndværker bo nærmere byerne end to
mil. Dette skulle dog ikke gælde grovsmede, hjulmagere, bød
kere, bondeskræddere og bondeskomagere, altså de egentlige
landhåndværkere. Alle øvrige håndværkere skulle bosætte sig i
købstæderne og tage del i de byrder, som var knyttet til borger
skab. Det blev udtrykkelig sagt, at det var tilladt landboerne at
brygge og bage til eget brug, og selv eller ved hjælp af deres
tjenestefolk måtte de forfærdige de redskaber, som de benyt
tede til deres eget arbejde.
Heller ikke denne ordning virkede tilfredsstillende. Ved et kgl.
reskript af 22. okt. 1701 erindredes om to-milegrænsen, og
8. april 1711 skærpedes bestemmelserne således, at læbæltet på
geesten fremtidig blev tre mil, og denne gang blev det kun til
ladt grovsmede, hjulmagere, bondeskræddere og bondeskomagere
at bo inden for grænserne. Samtidig blev det forbudt landhånd
værkerne at falbyde varer på årsmarkederne i byerne, at udføre
arbejde for byboere og overhovedet at sælge deres frembringel
ser inden for bymurene. Andre slags håndværkere, der boede i
læbæltet, fik en frist på fem måneder til at flytte ind til en by
eller en flække.
Det brødnid, der var til stede mellem de enkelte mestre og
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Del af Papegøje
gildets skyttekæde.
Ca. 1600.

navnlig mellem fagene indbyrdes, gav sig ikke sjældent til kende
gennem ansøgninger til myndighederne med det formål at få
nedkæmpet uberettigede konkurrenter. Hårdt gik man på, når
talen var om frimestre, der drev deres næring i henhold til et
kgl. privilegium. Det kunne gå så galt, at lavsmestrene helt fra
tog frimestrene deres værktøj, og Christian IV måtte ved lejlig
hed skrive til rådet og true med sin unåde, hvis det ikke støttede
f rimestrene.
Et forsøg på at komme ukærkomne konkurrenter til livs gjorde
to bogbindere, der 1705 klagede over, at pastor Jebsen i sit hus
anvendte en soldat, en stor og en lille dreng til at indbinde bø
ger, som han solgte i skolen. Ligeledes forsøgte snedkerlavet at
bekrige slotssnedkeren, der havde retten til arbejdet på Duborg
slot og på Flensborg amts kirker og stod uden for lavet. Det var
tilladt ham at holde svende til at udføre det arbejde, han leve
rede inden for bygrænsen; men når han udførte arbejde til land
distrikterne, skulle han gøre det med egen hånd. Da det engang
i 1625 forlød, at han havde ladet svende lave kister og skabe
til præsterne i Bov og Husby, troppede lavsbrødrene op i for
ening med en bytjener for at se, om det var rigtigt; men han
modtog dem med fornærmelige ord og kaldte dem sultenlus og
spurgte dem, om de ikke havde andet at bestille. Derefter gik
han løs på dem med en knippel, hvorved bytjeneren blev ilde
tilredt og tvunget til at retirere.
Hvad snedkerne angår, stredes de i øvrigt bravt med tømmermændene om retten til mange slags træarbejder. Skråen af 1594

336

HÅNDVÆRK

gav snedkerne eneret på at lave
døre og vinduer, tømrerne på at
lægge gulve. Som oftest klarede
snedkerne sig bedst i striden,
fordi de havde lavet og dets pri
vilegier at støtte sig til, medens
tømrerne ikke havde noget lav.
Tømrerne kom især til at lide
under den økonomiske stilstand
efter krigene i det 17. årh., da
befolkningstallet stagnerede, og
byggevirksomheden gik i stå.
Samtidig forøgedes deres tal ved,
at en del snedkere, der ikke
kunne få lov at nedsætte sig selv
stændigt, slog sig ned som tøm
rere. Den 24. sept. 1666 kom
det til et retsforlig, hvorefter
.tømrerne ikke måtte udføre ar
bejde, der blev høvlet på begge
sider.
Lavsniddet gik i tidens løb
Bagernes velkomst.
håndværkerne i blodet, så der
17. årh.
udvikledes en smålighed og en
indbyrdes skinsyge, der endte i det latterlige. Som udtryk herfor
står en vidtløftig strid i begyndelsen af det 18. årh. om indbyrdes
rang og navnlig om den bedste plads i kirkestolene. Denne strid
trak ud i årevis og medførte vidtløftige og lærde skriverier, til
syneladende ikke mindst inspireret af de stridende parters koner.
Med fuld ret kunne Holberg kritisere sin tidsalders honnette
ambition.
I hele byens velforståede interesse var borgmestre og råd i
reglen skarpe modstandere af lavsmestrenes egoisme. Hvis byen
skulle trives og vokse, var det af betydning, at dens borgeres
antal forøgedes; navnlig de lukkede lav stod som en hindring
for fremskridtet. I virkeligheden ønskede rådet, at lavshåndvær
kerne ikke var udstyret med så store privilegier, og hvor lejlig
hed bød sig, gik det ind for, at frimestrene fik lov til at ned
sætte sig.
I publikums øjne var de prisfordyrende restriktioner til enhver
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tid anstødelige, især vakte bagerne her som andetsteds befolk
ningens vrede, og 1653 kunne præsten ved St. Hans kirke holde
en prædiken specielt om bagere, bryggere og øltappere.
Der er ingen tvivl om, at lavsvæsenet i økonomisk henseende
gav plads for bagstræv. Det væsentligste gode, som det med
førte, var sikkert den fortræffelige uddannelse, som blev de af
lavene anerkendte håndværkere til del. I ly af lavets beskyt
telse kunne den dygtige håndværker give sig tid til at fremstille
kvalitetsvarer, kæle for kunstnerisk udsmykning og yde fint
arbejde, når han ville. Det er en kendt sag, at gamle tiders hånd
værksprodukter, i hvert fald de af dem, som er bevaret til nu
tiden, som oftest er veludførte. Lavssystemet modvirkede imid
lertid lysten til at søge frem til bedre arbejdsmetoder og lede
efter nye afsætningsmuligheder, og følgen blev, at de fleste hånd
værk i lavstiden stagnerede.

Bymark og grandevilkår
Selv om bymarkens grænser ved beridningen 1522 var blevet
ret nøje fastsat, måtte nye beridninger og besigtigelser dog i
de følgende århundreder afholdes med visse mellemrum. Nabo
landsbyerne fandt ofte anledning til at drage Flensborgs ensi
dige fastsættelse af bymarkens skel i tvivl. En tvistighed om
skellet mellem Frueskov og Harreslev kunne dog 1540 afsluttes
ved otte uvildige skønsmænds mellemkomst uden ny alminde
lig beridning.
Fastsættelsen af skellet mod syd og vest gav anledning til
flere rivninger. Beboerne i Jaruplund drog således byens grænse
ved Hornholt i tvivl, og 1558 fandt man sig fra byens side nød
saget til at iværksætte en ny besigtigelse og beridning af mark
skellet. Borgmester, råd og hele det markberettigede borgerskab
måtte med ud på rideturen, og under stor højtidelighed blev de
enkelte afsnit af skellet besvoret. Resultatet af besigtigelsen blev
nedfældet i en længere redegørelse, der blev indført i den gamle
jordebog og senere på byens foranledning trykt og udgivet sam
men med besigtigelsen af 1601. 1558 nævnes kun ganske enkelte
skelsten, og man har ved fastsættelsen af skellet hovedsagelig
benyttet sig af naturlige udgangspunkter som bække, veje, bak22 Flensborg bys historie
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ker, skove og store sten. Først ved en fornyet besigtigelse 1601
omgives bymarken med regulære skelsten — i alt 71, og for at
ingen skulle være i tvivl om betydningen af disse sten, indhuggedes bogstavet F og årstallet 1601 i hver af dem. Revisionen af
markskellet 1601 gav anledning til indsigelse fra beboerne i
Jaruplund, Munkvolstrup og Lille Volstrup, der hævdede, at
skellet ved Hornholt var fastsat forkert. Ved statholder Gert
Rantzaus og amtmand Balthasar Ahlefeldts mellemkomst und
gik man dog en kostbar proces, og ved forliget af 26. nov.
1602 fik beboerne i de nævnte landsbyer ret til fra Bartholozmæusdag, 24. aug., når borgerne havde fået kornet i hus, at lade
deres kreaturer græsse i fællesskab med de flensborgske »Horn
um Horn«, som det hed i overenskomsten, hvilket vil sige, at an
tallet fra landsbyerne og fra byen skulle være lige stort. En strid
med beboerne i Vedding og Hanved om skellet og græsningen ved
Hanved skov sluttes på lignende måde. Også senere har der fun
det besigtigelser sted, selv om det vel næppe er sket under så
højtidelige former med opbud af hele borgerskabet som i æl
dre tid.
Skelstridighederne med omegnskommunerne var dog kun ube
tydelige i sammenligning med den hundredårige og til tider
meget bitre strid mellem Nikolai og Marie markkommuner om
deres indbyrdes skel. Striden kan føres tilbage til 1597, da Ni
kolai kommune inddrog et stykke jord mellem Fri servej en og
Hornholt, et areal, som Marie kommune på sin side hævdede
ejendomsretten til. I første omgang sluttedes et forlig, hvorved
det bestemtes, at jorden skulle være fællesgræsgang for begge
kommuner. 1601 blev spørgsmålet atter draget frem under beridningen, og afgørelsen faldt ud til fordel for Marie kommune.
Nikolai kommunes interessenter ville dog ikke affinde sig med
den trufne afgørelse, og med mellemrum dukkede striden atter
op i 17. årh. Den forbitredes yderligere ved, at Marie kommune
opdyrkede og indhegnede det omstridte land, formentlig den
såkaldte Eddeboløkke, men ved magistratens mellemkomst
nåede man 1718 atter til et forlig, som dog først 21. sept. 1722
blev sat på papiret. Der sluttedes nu en højtidelig »fred«, hvor
ved skellet nøje blev fastsat, og de nedsatte skelsten mærkedes
henholdsvis med bogstaverne M (Marie markkommune) og N
(Nikolai markkommune) samt årstallet 1718. At Fredsbjerget,
der ligger lige i skellet mellem de to kommuner, og som ved for-
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liget blev tilkendt dem i fællesskab, har fået sit navn ved denne
»fredsslutning«, således som det fortælles, er næppe rigtigt. Det
nuværende navn for bakken anvendes allerede i forliget 1718.
Opdyrkningen af bymarken, der så småt havde taget sin be
gyndelse i middelalderen, nåede i 16. årh. et større omfang.
Stadig flere borgere så en økonomisk fordel i at indhegne et
stykke jord og tage det under plov. Efterhånden anlagdes der
så mange private indhegninger, at det skabte utilfredshed både
blandt de borgere, der kun benyttede bymarken til græsning, og
blandt dem, som ikke i tide havde anlagt sig en privatløkke og
derfor havde måttet tage til takke med dårlig jord. Det blev
derfor nødvendigt at gribe regulerende ind. Onsdagen før pinse
1548 samledes byens borgerskab under Fugletræet eller Pape
gøjetræet, hvor fællesbeslutninger efter gammel sædvane skulle
vedtages, og det blev da her bestemt, at alle hegn, diger og
damme, der egenmægtigt var anlagt i de sidste 15 år, skulle
være fjernet inden 1. sept. Kun een fiskedam, der var forbe
holdt borgmesteren, fik lov til at bestå herefter. For fremtiden
kunne kun magistraten give tilladelse til oprettelse af private
løkker og fiskedamme.
Det har dog knebet med at få vedtagelsen af 1548 gennem
ført. Med eller uden rådets billigelse oprettedes der i den føl
gende tid stadig private løkker i bymarken. 1562 klagede be
boerne i St. Hans kommune således over, at Johannes Holst
havde indhegnet noget jord og havde indfanget de medborgeres
kreaturer, som havde vovet sig inden for indhegningen. Under
henvisning til vedtagelsen af 1548 under Fugletræet måtte Johan
nes Holst derfor opgive sin indhegnede løkke. Foranlediget ved
en ny sag samledes borgerne 1578 igen under Fugletræet og
bekræftede den gamle overenskomst, dog med den begrænsning,
at det herefter skulle være tilladt hver ærlig mand at indtage
jord til en kålhave, når dette kunne ske uden synderlig skade
for andre. En del af disse kålhaver blev siden ved køb slået
sammen og udgjorde da små private løkker. Det var stadig
vanskeligt at håndhæve bestemmelserne af 1548 og 1578, og
adskillige private løkker fik i den følgende tid lov til at bestå
uantastede. Hovedparten af de i en jordebog fra 1594 nævnte
private løkker stammer dog sikkert fra tiden forud for skæ
ringsåret 1533. Klagerne over indhegninger og ulovlige private
løkker standsede først, efter at de enkelte markkommuners in22*
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teressenter i fællesskab begyndte at indtage dele af bymarken
til opdyrkning. Så sent som 1676 kunne der dog endnu i Ramsherred opstå strid mellem markinteressenterne og de fire older
mænd som følge af, at disse sidste havde indhegnet nogle agre
ved slottet. Rådet, for hvem sagen blev indanket, bestemte, at
agrene igen skulle udlægges til fælles græsning.
Som et vidnesbyrd om omfanget af den opdyrkning af bymar
ken, der fandt sted i denne periode, kan anføres, at i Marie
kommune indtoges den såkaldte nye løkke 1598 og opdeltes i
101 agre, der fordeltes ved lodtrækning mellem interessenterne,
således at ejere af et hus fik dobbelt så stor en ager som ejeren
af en bod eller kvist; 1611 indtoges Falkebjergløkken, 1652 et
areal bag ved den private Marieløkke, 1697 Eddeboløkken og
1705 Weisenbergerløkken samt et stykke mosejord.
Driftsformen var stort set den samme, som anvendtes på de
sønderjyske landsbymarker. I nogle af de nærmest liggende og
derfor som regel også bedst gødede vange anvendtes alsædebrug,
hvilket vil sige, at jorden pløj edes år efter år uden hvileperiode.
I de øvrige og fjernere liggende vange var en art veksel- eller
grazsmarksbrug det almindelige. De pløj edes 2—4 år ad gangen
og blev derefter anvendt til græsning i en lige så lang eller læn
gere periode. For enkelte af løkkernes vedkommende fandt en
nyrebning sted ved oppløjning, f. eks. i Nikolai kommune; i andre
beholdt interessenterne de dem en gang for alle tildelte agre,
hvilket begrundedes med, at nogle havde udført store kultive
ringsarbejder med rydning af sten og træstød, og at det derfor
ville være uretfærdigt, om andre skulle nyde godt af deres ar
bejdsindsats. Om Galmadeløkken i Ramsherred siges 1676, at
den ikke havde været nyrebet i over hundrede år. I denne sidste
gruppe vange fik fuldborgerne således i virkeligheden ligesom
i de private løkker ejendomsret til deres nøje afgrænsede agre. De
kunne bortleje og sælge dem, men den egentlige markrettighed
forblev ved stavnen, hvorfra agrene var bortsolgt, således at det
var stavnsbesidderen, fuldborgeren, der skulle møde på gran
derne. Med tiden blev det dog ofte lejeren eller den nye ejer, som
gav møde.
For at man til enhver tid kunne have rede på, hvem agrene
inden for en løkke tilhørte, havde hver markkommune en så
kaldt »løkkebog«, d. v. s. en fortegnelse over agrene og deres
retmæssige indehavere. Såvel af de i fællig som af de privat-
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indhegnede vange ydedes der en årlig afgift til markkommunens
kasse.
Selv om en ret betydelig del af bymarken, i hovedsagen dog
kun den del, der lå byen nærmest, efterhånden var kommet
under plov, var det dog kun et ret lille areal, som den enkelte
stavnsbesidder kunne få til sin rådighed. Ved udskiftningen til
faldt der stavnsbesidderne i Nikolai kommune 10 tdr. jord, i
Marie kommune 12 tdr., i Ramsherred 5 tdr. og i St. Hans kom
mune godt 7 tdr., og det kan derfor i denne periode kun have
drejet sig om nogle få tønder land, som hver borger har haft
under plov, medmindre han har haft mulighed for at leje eller
købe hos medborgerne. Der har ligesom på landsbymarkerne
været dyrket rug, byg, boghvede og på fugtige og lave arealer
tillige også noget havre. Udbyttet kunne i gode år komme op
på 5 fold, i dårlige år kunne det knibe med at bjærge udsæden
hjem. Selvforsynende med korn har byen således ingenlunde
været.
Opdyrkningen af vangene krævede en ikke ringe arbejdsind
sats, navnlig når de primitive avlsredskaber tages i betragtning,
og det var derfor langt fra alle borgere, der dyrkede deres agre.
En del bortlejede eller solgte deres agre, og der var fastsat ret
nøje regler for, hvorledes man skulle forholde sig herved. Først
skulle jorden tilbydes »løkkebrødrene«, d. v. s. dem, der ejede
de tilgrænsende agre; ønskede disse ikke at overtage jorden,
kunne andre interessenter inden for markkommunen få den
overladt, og først derefter kunne andre borgere og i yngre tid
også udenbys boende komme i betragtning som købere eller
lejere. Også græsningsretten kunne afhændes til andre på lig
nende måde, men der var herudover åbnet adgang for ikkemarkberettigede borgere til at leje græsning på bymarken til
nogle få kreaturer og heste.
Adelige ønskede man dog hverken som ejere eller lejere af
jord på bymarken. Grundene hertil kan spores tilbage til mid
delalderen, da en del adelsmænd havde huse og jord i Flensborg,
men pukkende på deres adelige friheder nægtede at betale skat
ter og afgifter på lige fod med borgerne. 1578 besluttede rådet
og de 24 mænd derfor, at ingen borger for fremtiden måtte af
hænde jord til en adelsmand; skete det alligevel, skulle den
solgte jord konfiskeres. For at give denne beslutning yderligere
vægt lod rådet den bekræfte af Frederik II 1579 og af Christian
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IV 1598, og den håndhævedes med stor nidkærhed. I 1630’erne
måtte byen således føre en proces ved landretten i anledning
af, at nogle borgere efter kejserkrigen havde overladt noget jord
til adelige. Afgørelsen i 1632 gik ud på, at jorden skulle tilbage
købes af de gamle ejere, og for at sætte dem i stand hertil er
klærede rådet sig villig til at forstrække dem med penge af
byens kasse. Men samtidig tillod rådet og 24-mændene for at
undgå en ny kostbar proces, at en borger måtte leje jord bort
til en adelig på betingelse af, at byen ikke led økonomisk skade
herved. Endnu så sent som 1699 dukkede spørgsmålet om af
hændelse af jord til adelsmænd op. Rådet var da blevet bekendt
med, at amtmand Henning Reventlow for halvandet år siden
havde købt en ejendom med tilhørende jord, og meddelte da
amtmanden, at handelen i henhold til de kongelige reskripter
af 1579 og 1598 ikke var lovlig. Ved at indanke sagen for kon
gen fik Reventlow dog lov til at beholde ejendommen, så længe
han opholdt sig i Flensborg, men samtidig fremhævedes det, at
for jordernes vedkommende var han underkastet byens juris
diktion.
I denne forbindelse kan også nævnes den lange strid i St. Hans
sogn mellem de inden- og udenportsboende. I Christian IV.s
politiforordning af 1600 var det forbudt at opføre huse på by
marken uden for byens porte. Den officielle begrundelse herfor
var, at man ville undgå, at alskens pak, forbrydere og prosti
tuerede, fik deres tilholdssted her. Den egentlige grund har dog
vel nok været borgerskabets frygt for konkurrence, og man har
eksempler på, at uønskede huse på bymarken, hvorfra der blev
drevet borgerlig næring, er blevet fjernet. Kun uden for St. Hans
porten opstod der tidligt — allerede før 1560 — en del bebyg
gelse. Når dette kunne ske, skyldtes det, at disse huse var op
førte på kloster- og amtsgrund, hvor rådet ikke havde nogen
myndighed. Fra 1652 gjorde disse udenportsboende med mel
lemrum krav på at få markrettigheder på lige fod med de indenportsboende i St. Hans kommune og begrundede kravet med, at
man betalte samme skatter og afgifter. Man ville derfor ikke
længere nøjes med at købe eller leje jord, men have tildelt en
ager og have andel i græsningsretten. Striden afsluttedes først
på udskiftningstiden og med det resultat, at kun de indenportsboende kunne betragtes som egentlige markinteressenter.
Den første kendte nedskrevne vedtægt er Ramsherreds fra
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1553, som dog ikke ses at være bevaret, men kun kendes fra
en ændring og udvidelse 1597. Den omfattede især bestemmelser
om kvægholdet — geder måtte således ikke holdes —, og den
må ligesom den udvidede vedtægt af 1597 have været meget
kortfattet. Efterhånden som det dyrkede areal udvidedes, blev
det dog nødvendigt at uddybe markvedtægternes bestemmelser,
og ligesom landsbyvedtægterne fik en del af dem et ganske an
seligt omfang.
Markvedtægten for St. Hans kommune af 1636 er på mange
områder mønster for vedtægterne i de andre kommuner, og når
bortses fra enkelte bestemmelser, affødt af visse lokale forhold,
var de derfor ret ensartede.
Grandet, der var en slags generalforsamling for alle mark
interessenterne, var markkommunernes øverste myndighed. Her
valgtes oldermændene, og her blev beslutninger af almindelig
interesse for markkommunerne truffet. Indvarslingen til gran
det foretoges af oldermændene. I St. Hans kommune bestemte
den ældste oldermand, hvornår markinteressenterne skulle sam
menkaldes, og den yngste foretog selve indvarslingen. Mødeste
det var her »by dem Hecke«, ved leddet. I Ramsherred skete ind
varslingen ved klokkeslag bag ved slottet. Til grandet var der
mødepligt for alle markinteressenterne, var een forhindret, skulle
der sendes en stedfortræder.
Markkommunernes øverste embedsmænd var oldermændene,
der valgtes af markinteressenterne på grandet. I St. Hans kom
mune var der ifølge vedtægten af 1636 to oldermænd, en gam
mel og en ung, der begge valgtes for et år ad gangen, i Marie
kommune var der to oldermænd for hver af vangene eller løk
kerne, og der var her ikke fastsat nogen tidsbegrænsning for
deres embedsperiode. Desuden var der her en »oppermand«, der
var fælles for hele markkommunen. Han skulle sammenkalde
oldermænd og markinteressenter, når sager af fælles interesse
for hele kommunen krævede det. Om han er valgt af mark
interessenterne på grandet eller indsat af magistraten, oplyser
vedtægten ikke. I Ramsherred var der efter vedtægten af 1704
fire oldermænd, der var valgt på livstid, og hvoraf den ældste
benævntes »oppermand«. Fra Nikolaimarken ses ingen vedtægt
at være bevaret fra denne periode, men også her har man dog
haft oldermænd. Disse skulle føre tilsyn med, at grandevedtæg
ternes bestemmelser blev overholdt, og en af deres vigtigste
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opgaver blev derfor at idømme og indkræve bøder for over
trædelser af vedtægternes mange påbud. De førte mark- eller
løkkebøgerne, hvori som regel vedtægten og fordelingen af ag
rene var optegnet. I markbøgerne indførtes endvidere afgørelser
vedrørende markstridigheder og anbringelse af skelsten. Regn
skabsbogen gav oplysning om afgifterne af agrene og kreatu
rerne og om de mangeartede bøder, interessenterne idømtes af
oldermændene. Bøderne kunne variere fra nogle få skilling til
flere rigsdaler. Afhændelse af jord til fremmede ansås for at
være en af de alvorligste forseelser, en markinteressent kunne
begå. Der blev også idømt bøder i øl, og disse bøder blev ofte
fastsat for overtrædelser, som måtte forekomme hyppigt. Afslut
ningen på grandestævnerne har derfor sikkert tit formet sig ret
muntert. Som vederlag for den ikke ubetydelige arbejdsbyrde,
der var pålagt oldermændene, fik de i deres funktionstid over
ladt en såkaldt oldermandsager.
En ændring af styret for St. Hansmarken gennemførtes 1704.
Ændringen bestod i, at der tilforordnedes oldermændene to bi
siddere, som skulle være dem behjælpelige med at sørge for ved
tægternes overholdelse og mægle i stridigheder mellem mark
interessenterne. Måske har den kun været forårsaget af almin
deligt sløseri med tilsynet af vedtægtens overholdelse, men må
ske kan man også i bisidderne se en slags forløbere for de senere
markdeputerede , der blev magistratens tilsynsførende og tillidsmænd inden for markkommunerne, og som efterhånden tiltvang
sig al myndighed der.
I de flensborgske markvedtægter møder vi i øvrigt lignende
bestemmelser, som kendes fra landsbyvedtægterne. Digerne, der
hegnede løkker og vange, skulle være tre alen høje, og hver mark
interessent fik hvert forår på grandet tildelt vedligeholdelsen af
en bestemt digepart. I Ramsherred lod man dog vedligeholdelsen
af digerne ske ved lønnet arbejdskraft. At digerne ikke altid har
haft den forordnede højde fremgår af, at man har kunnet køre
hen over dem med hest og vogn. Afpløjning af jord af naboens
ager, der vist må have været en hyppig foreteelse, takseredes i
St. Hans vedtægten til en bøde på 1 mk. I den reviderede ved
tægt af 1704 for samme kommune forbydes det at vende med
ploven på naboens tilsåede ager, og det blev derfor nødvendigt
at anlægge foragre. Der måtte heller ikke køres over naboernes
agre, når de var tilsåede.
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Kreaturer og heste græssede på de store med heder, moser,
krat og skov opfyldte overdrev uden for de dyrkede løkker, men
også i disse, når hø og korn var bjærget. Hver markkommune
havde en eller flere hyrder, der som regel lejedes for et år ad
gangen, og hvis løn bestod i en afgift på nogle skilling af hvert
dyr, der var givet ham i varetægt. Holdt en mand flere krea
turer og heste, end han måtte, skulle han betale ekstra græspenge
herfor. Stude over to år var det ikke tilladt at have på marken i
forsommeren, og mod fåre- og gedehold var der fuldstændigt
forbud, i hvert fald i Marie og Ramsherred kommuner. Opdage
des slige dyr, konfiskeredes de uden skånsel. Om efteråret, når
kornet var fjernet fra vangene, drev hyrderne markinteressen
ternes kreaturer og heste herind, og først otte dage senere måtte
vognmænds og andres heste græsse der.
I vedtægten for Marie kommune, der stammer fra før 1650,
findes en interessant bestemmelse, som også træffes i yngre ved
tægter for de andre markkommuner, og som i nogen grad tager
sigte på at beskytte den borgerlige næring. Det forbydes nemlig
at anbringe fremmede dyr eller markedskreaturer i vangene, og
markeder må ikke afholdes der. For at få forbudet overholdt, be
stemtes, at ledene til de nærmeste vange skulle holdes lukkede,
så længe markederne i byen varede. Af frygt for udbredelsen af
smitsomme kvægsygdomme, hvoraf den alvorligste var kvæg
pesten, måtte syge kreaturer ikke gives i hyrdens varetægt; skete
det alligevel, var ejerne af de smittebærende dyr pligtige til at
erstatte den skade, smitten forvoldte i medborgernes besætnin
ger. De syge dyr overlodes til fjernelse af bøddelen og hans
knægt. Hver markkommune havde sit hellet, d. v. s. et inde
lukke, hvor dyr, der strejfede ind på de dyrkede agre, blev gen
net ind, og hvorfra de først blev frigivet, når deres ejere havde
betalt en bøde. Efter vedtægterne at dømme har tyren været en
højst vigtig herre inden for det gamle markfællesskab. Det var
overladt en af markinteressenterne at sørge for, at der blev ind
sat en ny tyr hvert år, og til gengæld herfor fik han overladt
et ekstra stykke jord — tyrelandet. I Ramsherred fik tyreholde
ren dog et kontant vederlag på 30 mk. årligt eller næsten halv
delen af markkommunens indtægter.
I markvedtægterne findes endvidere bestemmelser angående
vejene og deres vedligeholdelse, samt om 1er- og tørvegravning.
Vejene på bymarken var et ikke ringe problem, og deres mise-
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rable tilstand kan udledes af de gentagne forbud mod kørsel over
dyrkede arealer. Til trods for udtrykkelige forbud er der ofte
blevet gravet 1er der til klining af bindingsværkshuse eller frem
stilling af teglsten, og for at sætte en stopper for denne livsfar
lige trafik anvistes der derfor bestemte pladser til lergravning.
På et enkelt vigtigt område afveg de flensborgske vedtægter
fra landsbyvedtægterne, idet der ikke i dem fandtes bestemmel
ser om de forskellige arbejders samtidige påbegyndelse. En flensborgsk markinteressent kunne altså så og høste sin mark, når
han fandt den tjenlig dertil. En enkelt undtagelse findes dog for
Marie kommunes vedkommende, idet det her har vist sig, at
nogle borgere havde været meget senfærdige med høbjærgnin
gen, og da man derfor ikke kunne drage den fulde nytte af eftergræsningen, blev der i vedtægten indført en bestemmelse om, at
græsset skulle slås straks efter St. Hans.
Der var i denne periode blevet gennemført en ikke ringe kul
tivering af bymarken. Hovedparten af indermarken blev ind
taget som private eller fællesvange, men inden for disse sidste
var der dog stadigvæk adskillige udyrkede agre, og området
uden for vangene var et regulært overdrev. Mod nord i bymar
ken lå det store skovområde, der oprindelig bestod af flere for
skellige skove, men som i middelalderens slutning kom i Mariekirkens eje og derefter i almindelighed går under fællesbeteg
nelsen Marieskoven. Ved reformationen må skoven imidlertid
være kommet i kronens besiddelse, for 1548 og 1551 tilskødede
Christian III den til Helligåndsklostret. Marie kirkes værger var
dog utilfredse hermed, og gennem lange processer i tiden 1588—
1731 søgte de at genvinde ejendomsretten til skoven, hvilket
også omsider lykkedes. En del af skoven har oprindelig ligget
på amtsgrund, men hørte nu ind under byens jurisdiktion, selv
om den ikke var henlagt under nogen af de fire markkommu
ner. Indtil udskiftningstiden græssede Marie kommunes interes
senter deres kreaturer i skoven, ligesom beboerne i Ramsherred
holdt på deres ret til at græsse kreaturer og heste i Gertrudskoven, den nordøstligste part af Marieskov. Også mod syd i by
marken var der stadig betydelige skovarealer, og her som i de
øvrige skove søgte man i 17. og 18. årh. ved planmæssigt forstarbejde at bringe skoven under bedre kultur, så at den kunne
levere godt bygningstømmer. Borgmester Claeden beretter bl. a.,
at i tiden efter 1601 blev Hanved krat kultiveret, så at der
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nu groede gode, brugbare træer dér. Trods forbud hentede bor
gerne uden tilladelse tømmer og navnlig brændsel i skovene,
ligesom man også skaffede sig brændsel fra de ikke ubetydelige
mosearealer, som især fandtes inden for Marie kommune. På
bymarkerne var der stadig mange fiskedamme.
Med ganske enkelte undtagelser var den udstrakte bymark
ubeboet, om end ikke ubebygget, da adskillige borgere havde op
ført stalde og lader herude, og ved vandløbene var der anlagt
talrige møller.

Træk af dagliglivet
Det flensborgske bysamfund var efter byvedtægten delt i tre
klasser. Hertil kom så de fattige og subsistensløse. Til tredje
klasse hørte de håndværkere, der stod uden for lavene, arbejdere
og tyende. Det var forbudt kvinderne i denne klasse at bære smyk
ker af nogen art ved festlige lejligheder. Når de bød til fest, især
til bryllup, måtte de højst indbyde 12 »huse«, dog måtte dertil
lægges indtil 10 mand, hvis der blandt de indbudte var rådsper
soner, kirketjenere eller udenbys folk. Mandagen forud skulle
foged og kæmner have et formeligt indbydelsesregister, så at en
virkelig kontrol var mulig. Traktementet skulle følge gældende
sædvane; der måtte ikke udskænkes andet end flensborgøl, og
andendagsgilder var helt forbudt. Brude fra tredje klasse, der gik
i kirke uden brudepiger, måtte ikke bære perlekrans i håret, men
kun et lille perlebånd.
Mellemklassen bestod af småkøbmænd og lavsmestre. Deres
koner måtte højst bære en guldring foruden deres vielsesring. De
måtte kun gå med de halskæder, de havde fået af deres forældre
eller af deres mand i morgengave, dog højst til en værdi af 30—
40 guldgylden. Jomfruerne i denne klasse måtte hverken smykke
sig med kæder eller andre klenodier, og til deres bryllupsfester
måtte der højst indbydes 25 »huse« foruden de eventuelle 10
ekstra personer. Bruden måtte bære en perlekrans om håret og sine
egne smykker og skulle føres ind i kirken af to indbudte koner
eller jomfruer, ærlige folks børn. Efter vielsen skulle de indbudte
overrække deres gaver og placeres ved festbordet af skafferen.
Retterne måtte være de sædvanlige ved den slags fester; der
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måtte kun drikkes godt flensborgøl og ikke holdes andendags
gilder.
De rige borgere med borgmestre og råd i spidsen udgjorde før
ste klasse. For kvinderne af overklassen gjaldt de samme bestem
melser som for mellemklassen med hensyn til smykker. En brud
fra første klasse måtte gå i kirke med udslået hår uden bånd om,
kun med en perlekrans på hovedet. Brudekronen blev forbudt for
borgerlige brude i år 1600 og måtte fremtidig kun bæres af ade
lige. Den kirkelige højtidelighed skulle finde sted søndag kl. 8.
Brudgommen kom ledsaget af sine venner og gæster, og bruden
fulgtes af brudepigerne. Ved festmiddagen bestemtes retterne af
skik og brug og drikkevarerne af enhvers »formue og lejlighed«.
Overklassen måtte invitere indtil 40 »huse« foruden op til 20
rådspersoner, kirketjenere eller fremmede. Fra kirken skulle gæ
sterne gå lige til bryllupshuset og ikke lave et langvarigt optog i
gaderne. Om mandagen måtte de indbydes til festens fortsættelse
kl. 11 med samme traktement, men dermed skulle det så være
slut. Musikernes honorar var gradueret efter de 3 klasser, de
måtte bruge de sædvanlige instrumenter undtagen trompeter.
Allerede i 1589 besluttede rådet at indskærpe byens spillemand
under trusel om tab af hans stilling, at han ikke måtte bruge no
gen trompeter i musikken til borgernes fester.
For alle borgere gjaldt det, at de skulle klæde sig efter deres
stand og ikke ved hoffærdighed forarge andre eller bringe sig
selv i vanry. Stoffer som fløjl og silke var forbeholdt adelen. Bor
gernes koner og døtre måtte slet ikke have nogen fløjlstrøje, men
kun bruge fløjl til halskraven, som ikke måtte bære guld- eller
sølvsnore. Det var forbudt at have skørter af silke eller bræmmet
med silke, og de måtte ikke som landsknægtenes kvinder have
mange snore eller strimler på deres skørter.
Baggrunden for alle disse pinligt detaillerede bestemmelser var
den overhåndtagende luksus og de overdrevne sociale ambitioner.
Forbudene motiveredes med, at mange fik ødelagt deres nærings
vej og formue, fordi de ikke ville stå tilbage for de andre. Karak
teristisk er begrundelsen for, at man påbød mådehold med brude
udstyr. Forældre burde se på, hvad deres børn fik brug for i deres
næringsvej og ikke vænne dem til yppighed.
En bysvend skulle have adgang til festen for at kontrollere reg
lernes overholdelse, og for at gøre hans tilsyn mere effektivt fik
han % daler af hver bødestraf. Det kneb med at få bestemmelser-
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ne overholdt. De måtte indskær
pes med mellemrum. Allerede i
1616 udstedte rådet en vedtægt
for håndværkernes gravøl, og
samme år gentog man reglemen
tet for klædedragt, bryllupper,
dåbsfester m. v. Mange blev da
også i tidens løb stævnet for by
tinget på grund af ouerdådighed.
I alle de tilfælde, hvor der ikke
forud var blevet afleveret en for
tegnelse over bryllupsgæster, en
såkaldt »kostzettel«, hævdede
man, at der kun var blevet ud
skænket een tønde øl ved gæste
budet.
I 1646 stævnedes stadsinstrumentistens kone, fordi hun havde
et taftomhæng om sin seng, og
blikkenslager Marten Plätts kone
på grund af et blomstret atlaskes
St. Nikolai skyttegildes velkomst.
skørt, »hvilket er over hendes
17. årh.
stand«. Også mændene kunne
være forfængelige: Nis Jacobsen idømtes en bøde på to mark på
grund af sit bryllupstøj, og Jens Nissen Liisholm måtte bøde een
mark for den atlasvams, han havde båret ved sit eget bryllup.
Da by vedtægten ikke indeholdt nøjagtig bestemmelse om, hvad
man skulle forstå ved de fornemme, de mindre velstillede og de
ringe, gav reglerne anledning til hyppige rangstridigheder i tidens
løb. I 1650 udstedte rådet en rangforordning, men først i 1718 blev
der skabt klarhed ved dette års mere konkret formulerede rang
forordning, ifølge hvilken man for fremtiden sondrede mellem
5 klasser. I første klasse stod kgl. betjente, advokater, provster,
præster, rektor og lærere ved latinskolen, borgmestre og råd, by
foged, hospitalsforstandere og bysekretær. Til anden klasse, som
benævntes første borgerklasse, regnedes de deputerede og køb
mænd med 9000 mark lybsk i formue. Endvidere hørte organi
ster, skrive- og regnemestre og stadsinstrumentister til denne
gruppe. Tredje klasse bestod af købmænd, der havde under 9000
mark lybsk i formue, lavsmestre, skippere, guldsmede, malere,
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billedsnidere og andre »kunstnere«. I fjerde klasse stod hånd
værkere uden for lavene, søfolk, høkere og arbejdere og endelig
regnedes til den laveste, femte klasse alle, der ikke var selvstæn
dige og altså ikke betalte skat, som butikssvende og tjenestefolk.
Selv om lovgivningen tilstræbte en lagdeling af samfundet, var
klasseskellene dog ikke uovervindelige. Kun mellem adel og bor
gere var kløften uoverstigelig. De økonomisk stærke bevarede dog
også i kraft af de gældende valgbestemmelser deres indflydelse på
byens styre. Og de forstod at skabe en række kulturelle mindes
mærker, som kunne bevare deres navne til sene tider. Det er kun
de rige borgeres huse, der er tilbage fra 16. og 17. årh. De mange
legatstiftelser taler tydeligt om givernes socialfilantropiske ind
stilling. Men det var især i kirkernes epitafier og øvrige kunstne
riske udsmykning, de rige købmænds interesse for tidens kultur
gav sig udtryk. På deres handelsrejser og under de unge borger
sønners dannelsesrejser ude i Europa modtog de indtryk af kul
turstrømningerne, der satte sig spor i hjembyen.

Ikke for intet er der et udførligt afsnit i by vedtægten af 1600
om den borgerlige fred. Respekten for lov og orden var ringe i de
herskende kredse i slutningen af 16. årh., og gang på gang hændte
det, at folk selv tog sig til rette. Bekendt er borgmester Peter Pom
mer ening s mange retssager, som til dels skyldtes hans egen strid
barhed og voldelige fremfærd. En af hans forbitrede modstandere
var den tidligere anitsskriver Blasius Ekenberger, som Pommerening i 1573 fik dømt for majestætsfornærmelse. Den voldsomste
og mest langvarige strid udkæmpede Pommerening med familien
Holst, i hvilken Ekenberger var indgiftet. Og i 1576 anklagede
amtmanden Peter Rantzau borgmester Pommerening for ægte
skabsbrud og mordforsøg. Det er vanskeligt at udskille realiteter
ne fra rygtesmederiet og sladderhistorierne mellem klikerne i
byens overklasse, men i hvert fald lod kong Frederik II Pommer
ening falde, efter at der i 10 år næsten stadig havde været uro
omkring hans person, og i 1580 gav kongen befaling til at ind
drage, hvad han havde forlenet Pommerening med på* grund af
hans fortjenester i tidligere tid.
I 1575 blev advokaten Matthias Lund overfaldet i sit eget hus
af Detlev Sehested »med hug og stik, så at hans tøj på kroppen
blev ødelagt«. Året efter trængte adelsmanden Detlev Rumohr ind
i skræddernes herberg og slog vinduer og døre ind. I 1600 over-
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Kansler Georg Beyers hustruer.
Udsnit af hans epitafium i Marie kirke 1591.

faldt Balthasar Rumohr sammen med nogle andre adelige borg
mester Marcus Schröder i hans hus. I 1588 foretog Johan v. Buchwald et voldeligt overfald i rådhuskælderen. Han forsvarede sig
med, at også andre af adelen i denne by tidligere havde øvet vold,
bl. a. mod borgmesteren i dennes eget hus. Og i 1589 slog Detlev
v. Thienen vinduerne ind hos en borger og skød ind i stuen, så at
30 hagl gik ind i loftsbjælken.
Med direkte adresse til de nævnte og lignende brutaliteter talte
byvedtægten om nogle unge ondsindede adelsmænd, der af lave
og liderlige årsager havde optrådt på ganske utålelig måde, og
der blev sat strenge straffe for selvtægt. Borgerne blev dog også
formanet til at beflitte sig på at vise ydmyghed og beskedenhed
over for adelige personer, hvilket sikkert faldt det rige og selvbe
vidste bourgeoisi i Flensborg svært.
Til daglig gik borgernes liv sin jævne, regelmæssige gang. Til
synet med byens porte og gader påhvilede om dagen bysvendene.
Om natten lukkedes portene, og faste vægtere gjorde tjeneste ved
dem under kæmnernes kontrol. Desuden var det et borgerligt om-
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bud efter tur at deltage i patrouilleringen i gaderne om natten.
Vægterkorpsets opgave var at sørge for ro og orden og tage vare
på eventuelle ildebrande. I hver byhalvdel var der en fast vagt
mester og en vægter, der ledede hver sit vagthold og tilsagde bor
gerne til tjeneste i bestemt rækkefølge. Tjenesten varede om
sommeren fra kl. 22 til kl. 3, om vinteren fra kl. 21 til kl. 4. Kunne
borgerne ikke møde selv, skulle de stille en »dygtig stærk karl«
i deres sted. Da denne ordning ikke fungerede tilfredsstillende,
besluttede rådet og de 24 i 1634 i stedet at ansætte 6 unge stærke
borgere til fast tjeneste, 3 i hver byhalvdel under hver sin vagt
mester. Til gengæld skulle så alle de andre betale en fast vagt
afgift.
Den store fare for ildebrande nødvendiggjorde et særlig omfat
tende tilsyn. Rodemestrene holdt regelmæssigt syn over skorste
nene, ildsteder, bageovne og maltkøller og skulle sørge for, at
brandhager, spande, stiger og brønde var i orden. I tilfælde af
brandskade gjaldt den regel, at den, i hvis hus ilden opstod, selv
skulle klare omkostningerne ved husets genopførelse. I 1703 holdt
rådet og de 24 møde i anledning af den brand, hvorved Peter
Clausens nye hus bag ved St. Hans kirke brændte ned. Da Peter
Clausen var en dygtig og flittig husfader og hans hus ganske nyt,
vedtog man trods denne bestemmelse at lade stadskassen betale
arbejdslønnen ved husets genopbygning.
I husene måtte der ikke indrettes boliger, som ikke havde været
der fra gammel tid eller ikke var officielt anmeldt, da der kunne
ske byen stor skade ved ildsvåde sådanne steder. Hvis en husejer
lejede ud til nogen, der ikke kunne betale byskatten, hæftede han
selv for den, medmindre han for Guds og Kristi kærligheds skyld
havde taget fattige og trængende ind i sit hus. Gjaldt lejemålet
folk, der kom udefra, skulle ejeren først spørge rådet, om det
ville tåle vedkommende i byen.
Ved salg af huse forbeholdt de tidligere ejere sig ofte visse ret
tigheder for et begrænset tidsrum. Da rådmand Naamen Janssen i
1547 solgte begge sine huse, reserverede han sig og sin kone ret
til at benytte bageovn og bryggers, kælderen og den østlige del af
huset for deres livstid, ligesom de også skulle have lov til at bruge
køkkenet for at tørre flæsk og sild der. I det 16. årh. havde husene
i Flensborg endnu ikke nummerbetegnelse. Deres beliggenhed
angav man ved at nævne naboejendommene nord- og sydfor og
ved kirkesognets navn.
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Rådets omsorg for gader og vandløb viste sig i stort og småt
også i 17. årh. I 1650 klagede rådsherren Peter Dannehl over sine
naboer, der havde ledet vandet fra deres huse over mod hans
stald imod al ret og gammel skik. Da de derved havde påtvunget
ham en utålelig byrde, begærede han nu afsagt en kendelse, base
ret på dokumenter og fire hertil udmeldte borgeres skøn. Året
efter forbød rådet garverne at kaste deres affald på gaden på
grund af den stank, det gav. Fremtidig skulle de grave en kule
uden for byen og hælde det deri.
Midt i 1660’erne blev det besluttet, at de ødelagte og faldefær
dige huse i hele byen skulle besigtiges af 4 deputerede, der så
skulle afgive en betænkning derom. Og ved samme tid gentog
man et gammelt påbud om, at hver husejer skulle lade en ordent
lig rist sætte i afløbet ved sit hus; hver lørdag skulle han tillige
fjerne gadeskarn for sin dør, og ingen måtte kaste møg eller andet
i møllestrømmen, da denne og dybet ved bryggen var ved at blive
opfyldt. Om søndagen skulle der være ro i gaderne. Da det viste
sig, at vognene fra Hamborg ofte kom ind under eftermiddags
prædikenen, og folk i deres andagt i Nikolaikirken blev forstyrret
ved kuskenes piskeknalden og råben, blev det vedtaget, at disse
vogne i sommerhalvåret ikke skulle have lov at komme ind før
efter kl. 18 og i vinterhalvåret først efter vespergudstjenesten.
Når byvedtægten fastsatte, hvad der måtte drikkes ved de for
skellige »klassers« fester, havde dette både et erhvervsmæssigt og
et moralsk formål. Rådet ønskede at undgå fy Ideri; i 1663 blev
der således fastsat streng straf for at have gæster siddende efter
kl. 9 aften, og ingen måtte tappe øl efter dette klokkeslet.
Da bryggerne beklagede sig til rådet over de gældende priser på
øZ, vedtog rådet 3 prisklasser på øllet efter dets kvalitet. Og for
at værne om en af byens næringsveje afviste rådet en supplik
fra borgerne om at få lov til at drikke fransk brændevin og gen
tog et forbud mod denne vare i 1664.
I kompagnihuset gjaldt dog særlige regler, her måtte der kun
udskænkes Rostockøl. Værten blev engang stævnet og fik pålæg
om, at han ikke måtte servere Flensborgøl, så længe han havde
Rostockøl, som antagelig var dyrere. Da hans enke, der beholdt
bevillingen efter sin mands død, klagede sig ynkeligt over sin stil
ling og sine mange små børn, gav rådet hende en tidsbegrænset
tilladelse til at udskænke Flensborgøl; dog måtte hun sværge på,
at hverken hun eller hendes husstand måtte blande Rostockøllet
23 Flensborg bys historie
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eller fortynde det. Det skulle serveres i den kvalitet, hun fik det
fra rådhuskælderen eller fra skuderne.
Foruden ved borgernes private selskaber og gildernes og lave
nes halvofficielle fester fik hverdagen kærkomne afbrydelser, når
Flensborg havde konge- og fyrstebesøg. Det kunne være i den
store stil, som da der blev holdt landdag i sommeren 1593, som
var særlig vigtig, idet Christian IV ved den lejlighed blev hyldet
som herre i Sønderjylland og Holsten. Der blev fejret gæstebud
på rådhuset og holdt ridderspil uden formed kongen som en nådig
tilskuer fra rådhusets vinduer. Kongen kunne dog også gæste
byen under mere jævne former, som det f. eks. skete i 1586, da
Frederik II og hertug Hans var bedt til bryllupsfest af Reinhold
tor Smede, som bortgiftede sin datter. Gildet blev holdt på råd
huset, hvor kongen havde været meget lystig og havde danset med
borgernes koner.
På Christian I.s tid havde Flensborg et apotek. Intet vides om
dets senere skæbne, men i 1603 fik byen en »stadsmedicus«,
Johan Lysius, der også var apoteker. De to byvedtægter fra 16.
og 1 7 årh. fastsatte, at en ærlig og erfaren barber skulle anlægge
den første forbinding på alle friske sår og med sin ed være for
pligtet til at indberette alle tilfælde af blodsudgydelser under pri
vate opgør til byfoged og kæmner, der derefter skulle foretage det
fornødne til opretholdelse af den borgerlige fred i byen.
Flensborg blev flere gange i løbet af denne periode hjemsøgt af
pest. Især hærgede sygdommen i 1565—66, da der i tiden fra pinse
til jul døde mere end 1800 mennesker. Som det blev tilfældet un
der krigene i det følgende århundrede, flygtede alle, der kunne,
fra ulykkesstedet. Bl. a. lammedes derved bystyrets virksomhed.
I de to nævnte år blev der kun udfærdiget 4 domsakter, da alle
rådsmedlemmerne undtagen borgmester Marcus Mandixen og
rådmand Claus Freese flygtede for pestilensen.
En snes år senere måtte den nyvalgte byfoged aflægge sin em
bedsed til amtmanden på slottet i stedet for som vanligt på råd
huset, da amtmand Peter Rantzau havde afsky for at komme
ned i rådhuset på grund af den dødelige luft i byen. Hen på som
meren samme år skulle kongen holde ret i byen, men det plan
lagte møde blev aflyst på grund af pest.
I krigenes århundrede krævede sygdommen ofre med hyppige
mellemrum. Da pesten syntes at få en mere stadig karakter, måtte
man indrette sig derefter. Flensborg byggede i 1639 et pesthus
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eller sygehus ved Friserløkken på bymarken i nærheden af
Schirbek ved Bredstedvejen. Byggesummen beløb sig til 535 mark,
der betaltes af kæmnerkassen, som også afholdt de beskedne
vedligeholdelsesudgifter i de følgende år. De kejserlige tropper
førte epidemiske sygdomme med sig, så at rådet først genoptog
sine møder sidst i januar 1630 efter en pause på 2% år, hvoraf
det sidste halve års tid skyldtes rådsherrernes frygt for at vende
hjem til den pestbefængte by.
I disse år forekom en del udgifter til pestsyge og pestdødsfald
i kæmnernes regnskaber. I 1626 betaltes for kosten til de be
trængte koner, der levede i pestsygehuset; der var udgifter til en
from dansk mand, død under pesten, og til en ligkiste til Ellen
Hanses, som døde i »Pötter Kloster«, også under pesten. I forbin
delse med opførelsen af pesthuset på bymarken ansatte kæm
nerne en mand til at pleje de syge og jorde de døde. Hver død
kostede byen 6 mark, dødegraveren fik 10 sk. pr. grav.
Da der 1663 var pest i flere holstenske byer, besluttede rådet,
at der skulle holdes vagt med henblik på tilrejsende. Ved samme
lejlighed blev der fastsat strenge straffe, hvis nogen borger lod
rejsende fra Hamborg eller fra andre fordægtige steder logere
hos sig.
I 1705 hærgede sygdommen på ny i Flensborg. Nogle år forud
havde man vedtaget at begrave de døde søndag og onsdag efter
middag. I sidste uge af nov. 1705 stod der imidlertid 17 lig over
jorden, og da de ikke alle kunne blive jordet på de to nævnte
dage, besluttede rådet, at der også skulle holdes begravelser fre
dag eftermiddag, dog kun indtil de hyppige dødsfald hørte op.
Troen på hekse og onde ånder overhovedet florerede i disse
århundreder. I 1579 stod Jens Nielsen anklaget for trolddom på
Duborg slot. Amtmanden med 4 bisiddere og 2 advokater udefra
forhørte ham om hans deltagelse i natlige heksesammenkomster
»uff Jerichtshöde« (Jerrishøj i Eggebæk sogn?) og om hans
medhjælp til et giftmord, som Anna Sehestedt havde forøvet mod
sin broder. I forbindelse med afhøringen udtalte forskellige vid
ner sig, en præst, en »heks« og en bonde. Hele protokollen over
retshandlingen tilstilledes kongen, så han kunne træffe afgørelse
om Jens Nielsens skæbne.
I begyndelsen af 17. årh. var heksene særlig talrige og virksom
me i Flensborg. Kristina Neteler dømtes til døden på bålet for
trolddom. Sine overnaturlige evner fik hun fra sin patron eller
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boler, som hed Nis og talte dansk. Hun havde især omgang med
Nis, når hendes mand, som hun mistænkte for utroskab, ikke var
hjemme. Når mælken af hendes egne køer ikke lod sig kærne til
smør, var den forhekset, og hun manede så over den ved at på
kalde »den onde«. Hendes væsentligste fortræd over for andre
bestod i, at hun heksede mælken fra deres køer.
Anna Kocks virksomhed var mere omfattende og hendes bo
ler »Turnus« mere ondartet end Kristinas Nis. Turnus så godt
ud, men var som alle dj ævle lodden og »kold«. Anna skal have
danset sammen med en flok andre hekse Marie nat, de forvand
lede sig til katte, og Turnus var deres fordanser i skikkelse af en
tyr. Anna Kock beskyldtes for at have forhekset skibe, som gik
under, og for at have lavet trylledrikke. Hun angav som medskyl
dige Anna Jensses og Anna Supmann. Den førstnævnte bedyrede
sin uskyld og afviste anklagerne, selv efter to »pinlige forhør«.
Til trods for, at otte vidner kun kunne fremføre løse rygter,
holdt i de almindeligste vendinger, blev hun dog brændt sammen
med Anna Kock, som bekræftede sin anklage mod Anna Jensses
efter at have fået nadverens sakramente og erklæret at ville
indestå for den med sit liv.
Anna Supmann blev beskyldt for at have sammenbrygget abort
midler af spanske fluer, kviksølv og frøæg eller af rottelever, kat
tehår og spanske fluer, begge kombinationer rørt ud i eddike.
Også hun blev to gange lagt på pinebænken og døde i fængslet to
dage efter torturen. Uanset dette blev processen mod hende ført
til ende efter de gængse formaliteter. Hendes lig repræsenterede
den anklagede, og efter domsafsigelsen blev det overgivet til
flammerne.
To andre koner, der samme år ligeledes stod anklaget for hek
seri og besværgelse, slap billigere. Den ene, Kristina Brix, hæv
dede, at hun kun havde øvet sine kunster engang imellem for at
få lidt brød, og den anden, Marina Lasses, udtalte, at hun ikke
havde vidst, at sådan noget var synd og ondskab. Deres besvær
gelsesformularer var for øvrigt danske. De blev begge kagstrøget
og forvist fra byen efter at have svoret sædvanlig orfejde.
I en strid mellem herredsfogeden i Ugle herred Marquardt Jes
sen, Solt, og råd og amtmand i Flensborg beskyldtes Jessen for, at
han havde betalt en kone, der var kendt for sin trolddomsevne,
en lille godtgørelse og derved bevæget hende til at signe hans
kvæg.
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En anden overtro knyttede sig til tyvefingres magt. De kunne
være skåret af hånden af en henrettet tyv, undertiden var de lys,
gjort af en forbryders hånd eller finger eller af et ufødt barns
finger. De beskyttede den, der besad dem, og gav evne til trold
dom. Jasper Rantzaus kone Margrethe skulle have købt en sådan
tyvefinger af en dansk kvinde for 4 sk. og derefter have givet den
til Mette Bagers, for at hun skulle lægge den på sin mands tænder
mod tandpine. Fra hendes gemmer skulle den være taget af Anna
Malers, som blev henrettet i 1560 for tyveri. Mette nægtede pure
at have bragt rygtet om Margrethe til torvs, hun hævdede
tværtimod at have fået tyvefingeren af den henrettede Anna, som
havde sagt, at Mette altid ville få godt øl, når hun passede vel
på denne tyvefinger. Mette havde for øvrigt aldrig gjort brug af
de omtalte knogler, men da hun måtte erkende, at hun havde haft
dem i sin besiddelse, dømte rådet hende i 1561 til kagstrygning
og tyvefingeren til at blive brændt af bøddelen ved kagen. Efter
udstået straf blev Mette ført til Friserporten og måtte sværge
orfejde ved sin salighed. Når hun slap hermed, skyldtes det, at
mange gik i forbøn for hende og gjorde gældende, at det var en
meget udbredt skik at skære et eller andet lem af en henrettet.
Krigene i 17. årh. satte deres præg på byens almindelige liv og
medførte på en række områder et betydeligt kulturforfald. Indtil
kejserkrigen straffede man tyveri med døden, men under og efter
krigene var det en så udbredt forseelse, at man til dels af nødven
dighed slækkede på den strenge retsforfølgning. Svenske soldater
og flensborgere var lige gode om at stjæle kvæg i omegnen, og
flensborgerne købte i stort omfang soldaternes tyvekoster. I 1644
stod 76 borgere for retten på een gang, selv portvægtere var med
skyldige. En bitter situationskarakteristik, naturligvis nok noget
summarisk, gav en bonde fra Immingsted, som hævdede, at alle
borgere i Flensborg var nogle tyveknægte. Og et vidneudsagn
indefra gav en kone i Ramsherred, der påstod, at der i hele Ramsherred ikke var over 7 personer, der kunne sige sig fri fra »røver
køb«.
Jes Christensen, som tidligere havde tjent hos Reinhold Lange,
blev beskyldt for at have fået penge af svenskerne, da han skulle
hjælpe dem med at få listet deres tyvekoster ind i byen ad for
skellige bagveje. Han hævdede imidlertid, at han kun havde fået
en hest af dem, og slap derfor mod at forpligte sig til ikke at gen
tage sin forseelse og til at være til disposition for rådet når som
helst.
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Nogle år efter krigen rettede præsten i Treja et bønskrift til
Frederik III, hvori han bad om kongens hjælp over for en borger
i Flensborg. Præstens kone havde ved svenskernes indfald betroet
denne flensborger nogle af sine værdisager, som han nu bagefter
nægtede at udlevere. Kongen tog sagen i sin hånd og bad borg
mester og råd foranledige, at tre guldringe med ædle stene og
nogle sølvbægre blev givet tilbage til præsten. Peter Jessen fra
Terkelsbøl rejste sag mod Gørres Michelsen i St. Hans sogn. Nogle
svenske musketerer havde stjålet Jessens vogn og havde læsset
den med forskelligt, bl. a. 6 skinker og 2 flæskesider, og denne
vogn havde Jessen så senere fundet hos flensborgeren.
Ved kæmnerretten protesterede Evert Vette imod, at en bonde
fra Buskmose, som havde en fordring på ham, var mødt op i
hans hus sammen med to soldater og havde krævet sine penge.
Da Flensborg var »en by, hvor retfærd rådede«, skulle bonden
gå til den ordentlige domstol. I svensketiden var Jes Buntzen i
Sankelmark blevet udplyndret af fjendtlige ryttere, og noget af
hans tøj var havnet på flensborgeren Matthies Frees’ krop. For
domstolen undskyldte denne sig med, at det var hans kone, der
havde købt tøjet af en svensk rytters kone.
Hvor omfattende den moralske opløsning var, viste sagen mod
kvinden Trinche og hendes datter, som til slut blev udvist af
byen. Hun og nogle lejere i Jürgen Lautrups hus havde under
gudstjenesten vist svenske ryttere en vej, ad hvilken de kunne
komme ind i byen uden om portene, og de havde købt mange
forskellige ting af svenskerne. Trinche sagde til sit forsvar, at
forskellige fornemme fruer, der var bosat i staden, havde givet
hende penge, for at hun skulle købe sådant røvergods til dem.
Hun hævdede også, at en borgerkone havde bedt svenske soldater
skaffe sig en hest. Det havde de også gjort, idet de havde frataget
en bonde hans hest for ploven.
Almindelig ufredelighed blandt borgerne viste sig i de mange
slagsmål, skænderier og injurier under og efter krigene. Efter
Wallenstein-tiden fik Asmus Baystrup 2 mark i bøde for at have
overfaldet en anden flensborger i Danmark, mens Lorenz Uk blev
idømt 10 mark for at have skældt et bysbarn ud i Königsberg.
Samme straf fik Claus Brandt for at have beskyldt sin bådsmand
for uærlighed i pengesager i Rusland og for »at have søgt råd hos
lapperne der«. Cathrine Hehen og hendes datter, som flere gange
havde siddet i fængsel for slagsmål og skænderier, havde hemme-
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ligt opholdt sig i Flensborg. Da datteren desuden aldrig havde
søgt Herrens bord, blev de begge udvist af byen.
Slagsmål med legenisbeskadigelser efter hjemkomst fra Sønder
Brarup marked takseredes til 4 mark, mens to lirendrejere, den
ene fra Lothringen og den anden fra Frankrig, blev straffet med
fængsel, fordi de forsætligt havde kastet træ i hovedet på de
patrouillerende vægtere fra taget af deres herberg.
I 1654 rejste byfogeden sag mod en svensker, Hinrich Christophersen, der siden sit 11. år havde været soldat under general
Stenbock, og som havde stjålet forskelligt. Den bestjålne ville ikke
rejse sag, da han ikke havde penge til at gennemføre en proces.
Det blev besluttet, at skarpretteren skulle undersøge, om han
havde »noget stigmata« på kroppen. Deraf kunne man fastslå,
om han tidligere havde været straffet. Borgmester og råd dømte
ham til at sværge orfejde, lod ham derefter sætte i gabestokken
og piske med 3 ris og udviste ham endelig »af denne by og disse
fyrstendømmer«.
Også på det seksuelle område sporedes tidens nedbrydende ten
denser. Samfundets officielle seksualmoral var fastlagt i by
vedtægten. Ifølge dene tåltes kønsligt samliv uden for ægteskabet
ikke »i vor kristelige kommune«. De, der fremturede i sådan
utugt, skulle have forbrudt 30 mark til kgl. majestæt og byen. Og
hjalp denne straf ikke, skulle de jages af by. Da man som en
erfaringssag fastslog, at stor letfærdighed og utugt især trivedes
blandt tjenestepiger, fulgte deraf bestemmelsen om, at bøddelen
skulle skære håret af en besvangret tjenestepige og nagle det til
kagen. De implicerede mandspersoner gik heller ikke fri, men
straffedes med strenge bøde- eller andre straffe. Det påhvilede
herskaberne at underrette øvrigheden om deres tjenestefolks
eventuelle fejltrin. De tyske tropper fremmede ikke den sædelige
moral. I 1630 forviste rådet to kvinder, Elsebet Vieth og Marina
Blancke, som på grund af utugt tidligere var blevet udvist af
byen. Men de var kommet igen og havde indrettet sig. Nu måtte
de sværge orfejde og blev ført ud af byen.
Efter Torstensson-krigen havde kæmnerretten en travl tid. I en
del tilfælde havde mænd besvangret deres tjenestepiger, og de fik
nu 30 mark i bøde. En svensk rytter havde lovet en pige i Flens
borg ægteskab, havde derpå forført hende og var nu stukket af.
En hel del gifte koner måtte stå skrifte på grund af deres letfær
dige levned. En kone, der var blevet forladt af sin mand under
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krigen, begik ægteskabsbrud med en svensk soldat. Hun und
skyldte sig med sin fattigdom, hun havde måttet arbejde for de
svenske ryttere. Endelig havde Anna Jansen, enke efter den for
svundne Dietrich Jansen, fået et barn i »ukysk kærlighed« med
en svensk soldat og ombragt det. Bytinget fastslog, at hun efter
Guds, kirkens og den kejserlige ret havde fortjent den strengeste
straf. Hun måtte sværge orfejde og blev så bortvist fra byens
område.
Forskellige af de nu nævnte uheldige tilstande kan som sagt
betragtes som følger af det 17. årh.s ødelæggende krige — eller
forstærkedes i hvert fald ved disse. Flensborgerne var vel i øvrigt
moralsk hverken værre eller bedre end så mange af landets øvrige
borgere. Og da krigenes århundrede og den store nordiske krig
var til ende, skulle det vise sig, at den flensborgske købmands
stand ikke havde glemt sin gamle driftighed og virkelyst. En ny
opgangstid for by og borger lå forude.

Side af prædikestol
af Ringerink, opr. i Helligåndskirken,
siden 1907 i St. Jørgens kirke.
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(1930—42).
Sejdelin = H. C. P. Sejdelin : Diplomatari
um Flensborgense I—II (1865—73).
SI. Pr. E. — Slesvigske Provindsial-Efterretninger.
St. Mag. = Staatsbürgerliches Magazin.
Trap z=. J. P. Trap: Statistisk-topografisk
Beskrivelse af Hertugdømmet Slesvig
I—II (1864).
Ty. Kane. = Tyske Kancelli.
Wedel = F. Wedel : Gilder og Laug i
Flensborg (1874).
Voigt = Chr. Voigt : Flensburg. Ein Hei
matbuch I (1929). Bd. II kun i manuskript i Fl. B. ark.
Zeitschrift : Zeitschrift der Gesellschaft
für schlesw.-holst.-lauenb. Geschichte.
Reinhusen

Det bemærkes, at når intet andet er anført, findes de i noterne citerede arkivalier
i Flensborg byarkiv.

Grundlæggelse og byplan
Angående Flensborgs middelalderlige historie og baggrunden herfor henvises i
almindelighed til Sønderjyllands Historie II (Jørgen Olrik og Vilh. la Cour, 1937—
39), Danmarks Riges Historie II (Kr. Erslev, 1898—1905), Dansk biografisk Leksi
kon, red. af P. Engelstoft. Om Flensborg bys ældre historie se en oversigt hos
W. Mohr: Flensburgs Ursprung (1909) s. 4 ff. — For aktstykkernes vedkommende
se Sejdelin I—II, Rep. 1. og 2, r., Reg. u. Urk. I—V, samt D. gl. K.
Byens grundlæggelse er behandlet af dir. Voigt i Zeitschrift LXV, s. 111—157, tid
ligere også af A. Wolff smst. XII, 115—29. Voigts afhandling ligger på flere punk
ter til grund for den følgende fremstilling; afvigelser vil fremgå af teksten.
S. 3: Kong Knuds værnebrev : Sejdelin I, s. 7, Nyrop I, nr. 2, M. Pappenheim: Die
altdänischen Schutzgilden (1885) s. 136. Hvis man som Chr. Voigt (i anf. arb. s. 133)
og flere forfattere opfatter værnebrevet som specielt gældende Flensborg St. Knudsgilde, får man hermed en bestemt tidsgrænse for byens opståen, men en sådan
antagelse synes ikke tvingende. — Ældste bekræftelse af by privilegier : Grev Ger
hards: D. gl. K. nr. 19, kong Eriks: Smst. nr. 21. — Abels brev 1240 findes kun i af
skrift i Løguinklostcrs brevbog, trykt i Ser. Rer. Dan. VIII, s. 181.
S. 4: Sogneinddelingen ses af jordebogen af 1436, Sejdelin I, s. 418—47; om de
fire sogne og bymarken se Voigt anf. arb. s. 111 f. — St. Gertruds sogn: Voigt anf.
arb. s. 121. — Morbækken: Sejdelin II, s. 871; Claedens henlæggelse (I, 138 og 485) af
kirkens opførelse og kvarterets anlæggelse til slutningen af det 13. årh. synes således
ikke ubegrundet. — Om St. Hans kirke har været den ældste af Flensborgs oprinde
lige kirker, altså ældre end den nuværende Mariekirkes forgænger, kan naturligvis
ikke siges, men sandsynligheden taler dog herfor. — Bymuren: Den holstenske krø
nike (Presbyter Bremensis) i Quellensamml. d. Schlesw. Holst. Gesellschaft I (1862)
s. 90, Zeitschrift XII, s. 116 ff. Årstallet for murens opførelse angives her af Wolff
(og senere af andre forfattere) til ca. 1345, hvilket ikke ses at have noget grundlag i
kilderne. Stadsrettens art. 1 (D. gl. K. s. 94) »intra mocnia« opfattes af Wolff blot
som en betegnelse for byens område. Bymurens retning fremgår af frdn. 1558 for
Flensborg, Sejdelin, nr. 804.
S. 6: Henrik Rantzaus bemærkning findes i den af ham forfattede tekst til Flensborg-prospektet i G. Braunius: Thcatrum urbium IV, fol. 30. — Vejene: Om hær
vejen jvnfr. Hugo Mattliiessen : Hærvejen s. 154 f., Voigt anf. arb. s. 140 og 146
forudsætter — hvad dog næppe er mere end en hypotese — at sidevejen fra Bov er
ældre end vejnettet i den sydlige bydel. Om dette jvnfr. E. Hinrichs i Zeitschrift
XLIX, s. 232, hvor St. Nikolai på grund af sin geografiske beliggenhed fremstilles
som ældre end St. Marie. Således også E. Nöbbe i Fl. N. 1928, nr. 218 og 1936, nr. 24,
samt Fr. Fuglsang i Voigt I, s. 159. I den senere forskning (Voigt i Zeitschrift LXV
og Fuglsang: Flensburg (1936) s. 8) opfattes St. Marie som ældst. — Herscopstrasse :
Stadsrettens danske tekst, art. 29—30 i D. gl. K. s. 118. — Brev om Mariekirken:
Sejdelin nr. 6. — Gildernes altre: Wedel forsk, steder.
S. 7: Byplaner: Voigt i Zeitschrift LXV, s. 143 og 145. — Kong Valdemars Jordebog, udg. af Sv. Aakjær, I, s. 99; heller ikke Haderslev og Åbenrå er nævnt,
hvorimod en toldafgift af Haderslev og Rise hrd. er anført. — Udgravning: Fl. N.
1928, nr. 101 og 1936, nr. 24 (E. Nöbbe). — Meddelelsen om Sophies død er givet af
en samtidig brandenborgsk krønike, se Erslev i Hist. T. 6. r. II, s. 379, anm. 3. Når
krøniken lader hende blive begravet i Ribe Franciskanerkloster, må det skyldes en
24*
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forveksling med Flensborg. I Henrik Rantzaus beskrivelse af den cimbriske halvø
(trykt hos Westphalen I, sp. 54) hedder det nemlig, at hendes lig på befaling af
Frederik II efter tilskyndelse af Rantzau blev overført fra minoriterklostret i Flens
borg til Nikolaikirke — en meddelelse, der må anses for troværdig, da Rantzau jo
selv var medvirkende. At liget skulle være flyttet en gang tidligere fra Ribe til
Flensborg synes lidet rimeligt. Jvnfr. også Erslev anf. arb. s. 380, anm. 1.
S. 8: SI. Knudsgildets skrå: jvnfr. s. 70 ff. — Overenskomst 1282: D. gl. K. s. 93,
nr. 1. — Om landbrug: Byrettens latinske tekst art. 79—80, oin fiskeri 82, smst. s.
109 f.; jvnfr. Voigt i Zeitschrift LXV, s. 130.
S. 8—9: Nyere tyske forskere — Fr. Fuglsang: Flensburg (1936) s. 6 ff., Voigt i
Zeitschrift LXV, s. 137 ff., Erwin Nöbbe anf. arb. og forøvrigt allerede W.Mohr:
Flensburgs Ursprung (1900) s. 13 ff. — er enige om med bestemthed at opfatte
Flensborg som et planmæssigt anlæg, for Voigts vedkommende under ikke ringe på
virkning af de af Hugo Matthiesscn i hans arbejder om danske byer fremsatte sær
deles frugbarc teorier om byplanen som middel til forståelse af byens oprindelse
(se f. eks. Torv og Hærstræde s. 42 ff., 58 ff., 69). Senest er spørgsmålet behandlet
af Johan Hvidtfeldt (Sdj. Aarb. 1950, s. 184—99), som fremhæver nødvendigheden af
specialundersøgelser af de enkelte byer. Flensborg er han til forskel fra Haderslev
og Tønder tilbøjelig til at anerkende som et anlæg, i det mindste St. Nikolai. — Om
Mariekvarterets torvtype jvnfr. Hugo Matthiesscn anf. arb. s. 69.
S. 9: Abels brev af 1240: Se s. 3 f. af 1251: Reg. u. Urk. II, nr. 8. — Ivar Juels
skøde til dronningen: Sejdelin nr. 65, Zeitschrift XII, s. 120 f. — Udgravninger på
slotsgrunden : Fl. N. 1934, nr. 188 (Voigt). — Formen Flensåborg (Flensaborg osv.)
forekommer første gang i Abels brev 1251, som dog kun er bevaret i afskrift (se
ovenfor) og derefter til det 14. årh.s første halvdel afvekslende med, dog mindre
hyppigt end Flensborg (Stednavneudvalgets fortegnelse i manuskript) ; gisninger an
gående Flenså se f. eks. A. D. Jørgensens Hist. Afhandlinger IV, s. 265, Mohr anf.
arb. s. 29.
S. 10: Flensbæk og Ettebo: Jonas Hoyers Historischer Bericht von der Stadt Flens
burg (1628), trykt i O.H. Moller: Beyträge zur Civil-, Kirchen- und gelehrten Ge
schichte der Stadt Flensburg (1767) s. 4 f., Claeden I, s. 238 ff. — Junkerplads :
Fl. S. Bl. 1901, nr. 48/49 (Callsen). Om Morbækken se ovenfor s. 4; endnu i nyere
tid kunne »Morbæksdam« ses syd for Bov landevej som en sivbevokset lavning
(Callsens manuskript s. 119 i Fl. B. ark.). — Brev af S7/j 1401: Rep. III, nr. 4419, nu
i L. A. —■ En anden flensborgsk lokalitet med forleddet Flcns, nemlig Flenstoft, er
nævnt i stadsrettens latinske tekst art. 15 (D. gl. K. s. 97), og danske tekst art. 25
(smst. s. 117). Da den her siges at være adskilt fra byens jord ved en grav, der er
blevet fortolket som slotsgraven, har man (sc Wolff anf. arb. s. 118 og Voigt i
Zeitschrift LXV, s. 124 f., 156) identificeret den med den til dronningen solgte gård.
Bevislig er denne antagelse dog ikke, da der også kan have ligget adelsgårde tæt
ved byjorden andre steder end på slotsbjerget, og i alle tilfælde forklarer den ikke
oprindelsen til det 13. årh.s Flensborg. — Om efterloddet »borg«, se f. eks. Danmarks
Stednavne IX (1948), Viborg Amt, s. XI. — De filologiske oplysninger skyldes vel
villig meddelelse af professor Kr. Hald.
S. 11: Sagnet om Fleno findes i Henrik Rantzaus anf. arb., sp. 53. — I Sjælland
ske krønike (Annales Danici, udg. af Ellen Jørgensen, s. 184) forekommer endvidere
det ellers ukendte stednavn »Bornoburgh« i anledning af Valdemar Atterdags tog i
Sønderjylland 1358. Iflg. en senere randnote (fra 15.årh.) skal det være et andet
navn for Flensborg, »thi Flensborg kaldes endnu born«.

I krig og fred
Der henvises i almindelighed til den foran anførte litteratur. Hertil kommer
C. E. F. Reinhardt : Valdemar Atterdag (1880), Kr. Erslev: Dronning Margrethe (1882),
samme: Erik af Pommern (1901), William Christensen: Unionskongerne og Hansestæderne (1895), Zeitschrift XXXII, s. 271—‘100, (Daenell: Die Hanstestådte und der
Krieg um Schleswig), Die Chroniken der deutschen Städte von 14.—16. Jahrh. (1862
ff,), i det flg. eiteret Chroniken II—III.
S. 11: Branden 1248: Herfor findes kun hjemmel hos Huitfeldt: Danmarks Riges
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Krønike, fol.udg., s. 216; jvnfr. også Jobs. Moller : Isagoge ad historiam chersonesi
Cimbricæ (1691) s. 285.
S. 12: Udgravning 1892 (på den plads, hvor tingpladsen og rådhuset senere lå):
Der Schleswig-Holsteiner XVI, s. 9 (E.Nöhbe). — Huitfeldts beretning anf. arb. s.
274 om kongens erobring af Flensborg m. m. 1271 kan na^ppe betragtes som pålide
lig. — Overenskomst af 28/s 1282: D. gl. K. s. 93, nr. 1. — Breve af dec. 1282: Di
plomat. Danicum 2. r. III, nr. 53 og 54. — Lovgivning: D. gl. K. s. 94—135, 181—84.
— Lån hos Greifswald : Sejdelin nr. 8. — Det er vanskeligt at klargøre Flensborgs
stilling i de omskiftelsesrige år 1325—10. Som det er at vente, udstedtes privilegiebreve o. 1. i 1325 af den unge hertug Valdemar selv (D. gl. K. s. 187 f., nr. 12 og
13. Sejdelin nr. 14), men i årene fra 1330 (febr.) finder man, skønt grev Gert havde
Gottorp med Sydslesvig som pant, priv. udstedt af Valdemar ikke blot for Flens
borg (Sejdelin nr. 16), men også for Slesvig by (Reg. u. Urk. III, nr. 917, 979,
1010), der dog vitterligt hørte til Gerts pantebesiddelse, så at hertugen trods pant
sættelsen synes at have udøvet da landsherrelige rettigheder. Et af Gert udstedt
toldpriv. for Flensborg af 3% 1337 (D. gl. K. s. 189, nr. 41) er det rimeligst at for
tolke som kun gældende indenfor grevens eget holstenske område. — Overenskom
ster 1340: Reg. u. Urk. IV, nr. 1070, 1072, 1079.
S. 13: Krigstog 1358: Sjællandske krønike (samtidig), trykt i Annales Danici, udg.
af Ellen Jørgensen s. 185. — Bestemmelserne i en overenskomst i Ribe af */» 1360
(Sejdelin I, s. 50 ff.) og i et forlig af %i 1362 (Hanserecesse I, nr. 276) tyder på, at
Flensborg har stået under greverne. — Breve af 1354: D. gl. K. s. 189 f., nr. 24 og
25. — Bymur: Se ovenfor s. 3. — Nyhus: Den holstenske Krønike i Quellensamm
lung d. Schlesw.-Holst. Gesellschaft I, kap. 26, s. 90, uden angivelse af året for dets
opførelse. Wolff i Zeitschrift XII, s. 116, har 1345 eller 1358, uden begrundelse;
rimeligvis har baggrunden været fejden mellem Valdemar Atterdag og greverne. Om
året 1365 se særtryk af Danmarks Adels Aarbog XII, 1, s. 298. — Erobring af Flens
borg 1372: Lübeck. Urkundenbuch IV, nr. 442; jvnfr. Reinhardt anf. arb. s. 588. —
Fred jan. 1373: Reg. u. Urk. IV, nr. 1473.
S. 14: Gerhards priv. 1398: D. gi. K. s. 192 f.— Salg af de Rude: Smst. s. 193 f.—
Medlem af købmandsgildet : Sejdelin I, s. 255. — Flensborg borgmestre og råds
fangenskab : Sejdelin I, s. 214. — Overenskomst 1409: Smst. s. 161—66. — Biskop
Johan: Smst. s. 168 f.
S. 15: Underhandlinger i Flensborg 1410: Smst. s. 170—72. At dronningen og kong
Erik personlig var til stede i Flensborg i nov. 1410 fremgår af breve af “/n (smst.
nr. 53) og 10/n (Rep. III, nr. 5124). — Våbenstilstand i Kolding 1411: Sejdelin I, s.
181 ff. — Erik Krummediges overfald: Holstenerpræstens Krønike (Presbyter Bre
mensis) ved A. Hude s. 115 f. — Overenskomst af */io 1412: Sejdelin nr. 62. —
Ulriks kendelse angående befæstningen : Smst. nr. 63. — Den lybske krønikes beret
ning se Chroniken II, s. 160.
S. 16: Flensborgs troskabsed : Sejdelin nr. 64. — Verset er taget fra M.P.Ejerslev :
»Landet er lidet«. — Dommen i Nyborg 1413: Sejdelin nr. 66. — Stadfæstelse af
Flensborgs priv.: D. gl. K. s. 194.
S. 17: Hanseatisk mægling: Hanserecesse VI, nr. 293, § 10—38, nr. 503, s. 480 og
494. — Forligsmødet i Flensborg i nov. 1120 skal ifølge den lybske krønike (Chro
niken II, s. 149) have været besøgt af fem nordiske bisper foruden de to ærke
bisper; jvnfr. dog Erslev anf. arb. s. 450, note 100.
S. 18: Kgl. befaling til Århus: Sejdelin nr. 70, 72. — Rum poids mægling: Smst.
nr. 79—80, Chroniken III, s. 179 f., Hanserecesse VII, s. 362 f. — Ludov. de Cataneis
og bevismaterialet til kejserdommen: Sejdelin nr. 81—91; Hanserecesse VII, s. 441 f.
S. 19: Møde i Flensborg 1426: Zeitschrift XXXII, s. 323 (Dacnell). — Angreb på
Flensborg 1427 : Chroniken III, s. 262, note 2. — Forhandlingerne 1421 og 1423: Sej
delin I, s. 264—343. — Eriks erklæring : Smst. s. 342 f.
S 20: Flensborgs erobring 1431: Zeitschrift XXI, s. 238—61 (A. Wolff). — Curd up
der Lucht: Smst. XLV, s. 329—40 (Chr. Voigt).
S. 21: Hungersnøden på slottet: Chroniken III, s. 406, note. — Slottets overgivelse
har rimeligvis fundet sted 1. sept, og ikke 7. sept., som den lybske krønike har, da
Ryd kloster stiftede en messe, som skulle fejres årlig 1. sept, til minde om
holstenernes sejr, og hertugerne allerede 2. sept, forlenede Henrik Rixdorp og Hen
ning van dem Hagen med Flensborg slot og len.
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Byret og retsvæsen
Af litteraturen om Flensborg byret kan særlig fremhæves Poul Johs. Jørgensen:
Dansk Retshistorie (1940) s. 107—09 med udførlige litteraturhenvisninger s. 120,
Graef: Entstehung und Bedeutung des Flensburger Stadtrechts (1934) og Chr. Voigt:
Zur Geschichte des Flensburger Stadtrechts (Zeitschrift LXVI, s. 321—37). Den nye
ste udgave af de middelalderlige retskilder fra Flensborg i D. gl. K. s. 94—211.
S. 23: Ifølge Westphalens oplysning: Bd. III, præf. s. 59; ikke bemærket i D. gl. K.
s. 94 (jvnfr. noten smst.). — Ingen af disse forekommer i nogen af de bevarede tek
ster: I art. 20 i tekst I findes dog en bestemmelse, til hvilken den ene af undtagel
serne måske refererer sig. Nogen tilsvarende findes ikke i tekst II, men har sand
synligvis været optaget i den tekst, som forelagdes hertugen til stadfæstelse. Denne
tekst indeholdt yderligere de to andre bestemmelser, som undtoges fra stadfæstelsen,
og alle tre bestemmelser udgik som følge af manglende stadfæstelse i den derefter
tilvejebragte tekst II.
S. 24: Nogle forfattere: Teorien er udførligt begrundet af Thorsen i De med
Jydske Lov beslægtede Stadsretter (1855) s. 44—48.
S. 26: Hvorvidt oversættelsen................ eller III: Thorsen antager anf. arb. s. 49
uden nærmere begrundelse, at tekst III ligger til grund.
S. 33: Fortegnelse over samtlige huse og faste ejendomme : Jvnfr. Zeitschrift der
Savigny-Stiftung für Rcchtsgeschichtc, Germ. Abt. XIV, s. 49—50 (L. M. B. Aubert).

Kirker. Helligåndshus og St. Jørgensgård
Af nyere litteratur kan henvises til de pågældende afsnit hos Voigt; jvnfr. også
Holdt s. 244 ff., s. 271 ff.
S. 34: St. Gertrud: Ellen Jørgensen: Helgendyrkclse i Danmark (1909) s. 34 f.,
s. 125 ff. — Biskop Tyges brev: Sejdclin I, s. 16. Citatet fra Danmarks Riges Breve
2. r., III, nr. 122. Biskop Tyge tildelte samme år (nr. 92) alle, der rakte Odense
St. Knuds kirke »en hjælpende hånd« 40 dages aflad. Der er intet ejendommeligt i,
at Århusbispen udsteder et afladsbrev for bygningen af en kirke i Flensborg (se
f. eks. nr. 63) ; biskop Tvges afladsbrev er tilfældigvis det eneste bevarede, men
sandsynligvis har også andre bisper og navnlig Flensborgs egen biskop, Jacob af
Slesvig, på samme måde støttet kirkebyggeriet. — Om kirkebygningernes historie,
inventar og udsmykning henvises i øvrigt til pågældende afsnit i dette værk. —
Katedratikiun : Sejdclin II, s. 164.
S. 35: St. Jørgensgården : Et hospital i Flensborg omtales første gang i den jyske
stormand Knud Snubbos testamente fra ca. 1280. Heri betænkes bl. a. »hospitalerne«
(»hospitalibus«) i Slesvig, Flensborg, Åbenrå og Ribe. Da testamentet kort forinden
har nævnt Helligåndshuset (»domus saneti spiritus«) i Ribe, må »hospitalerne« i
de fire nævnte byer være St. Jørgensgårde. Ordet »hospitale« anvendtes også, navnlig
i ældre tid, især om dc spedalskes huse; efterhånden blev St. Jørgensgård den al
mindelige betegnelse. — Knud Snubbes testamente : Sejdclin I, s. 12, jvnfr. Diplo
matarium Danicum 2. r., nr. 389, hvor testamentet dateres til 1279—1283. — Jordebogen: Sejdelin 1, s. 456 f., Holdt s. 92 ff., Claeden s. 438, 442. — »Ilospitale« som
betegnelse for St. Jørgensgårde: Ellen Jørgensen anf. arb. s. 11, Lindbæk og Stemann : De danske Helligaandsklostre (1906) s. 6 f.
9.36: Helligåndshuset: Lindbæk og Stemann anf. arb. s. 4 ff., 13 ff. — Hertug
Valdemars breve: Sejdelin I, s. 22 ff., s. 24 ff. — Om forståelsen af »nouiter cons true tam«, der i Danmarks Riges Breve 2. r., IX, nr. 204, oversættes »nylig opført«,
jvnfr. Voigt i Zeitschrift LVI, s. 474, og Lindbæk og Stemann anf. arb. s. 13. —
Helligåndshuset som pengeudlåner: Sejdelin I, s. 470 og 513 (1445), s. 489 (1488)
og s. 491 (1508). — Husets ejendomme : Sejdelin I, s. 548. — Johan Snellink: Sejde
lin I, s. 239, 257, 377 f. og 417 f., Rep. III, ni. 7382. — Lasse Brodersen: Sejdelin
I, s. 439, 479, 513 og 548. — Marquard Holste: Sejdclin II, s. 96. — Værgerne er
»Regner Skrædder, Ove Smed, Poppe Stranding, Berthold fra Strand« (Danmarks
Riges Breve 2. r., IX, nr. 405). — Præslegildet synes at have taget lignende opgaver
op som Hclligåndshuset : Wedel s. 75 f. — Præsten ved Helligåndskirken : Sejdelin
I, s. 251. — Seglet: Voigt s. 180.
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Franciskanerklostret og marianerne
S. 37: Søneke Kyyl og Helligåndskirken : Sejdelin I, s. 7 og 80, Claeden I, s. 710,
Graef s. 1 f.; jvnfr. Voigt i Zeitschrift LVI, s. 474. — Franciskanerklostrets historie
er indgående skildret af A. Wolff i Zeitschrift XIV, s. 157 ff.; jvnfr. J. Lindbæk:
De danske Franciskanerklostre (19'14) s. 110 ff. — Året 1263: Ser. Rer. Dan. V, s. 513,
Hoycr s. 31. — Seglet: Henry Petersen: Danske gejstlige Sigiller (1886) nr. 1008—09.
— St. Catharina var en af tiggermunkenes vndlingshclgener : Ellen Jørgensen anf.
arb. s. 28.
S. 38: Nicolaus IV.s afladsbrev: Sejdelin I, s. 17. — Claus Singler: Sejdelin I,
s. 689 og 700; jvnfr. Lindbæk anf. arb. s. 97 og 275, Wolff anf. arb. s. 168. — Plyn
dringen af Flensborg: Sejdelin I, s. 216. — Vidneforhøret: Ser. Rer. Dan. VII, s. 315
og 317. — Kapellet: Sejdelin I, s. 385 f., 413 f.
S. 39: De fire håndværkerlaug : Sejdelin I, s. 690, 707 og 715. Et par år senere
stiftede gildet dog i Mariekirken sit eget alter med lønnet vikar: Vedel s. 128 f. —
Heinrich Penlzyns testamente: Zeitschrift XII, s. 208. — Klosterreformen 1495: Ser.
Rer. Dan. V, s. 522. — Pavebrevet: Acta pontifieum Danica nr. 3497.
S. 40: Memorier i Mariekirken: Sejdelin I, s. 643 ff. — Marianerne: Sejdelin I,
s. 591 ff., 595 ff.

Bygningskunst
I al almindelighed henvises til Haupt og Voigt.
S. 43: St. Hans kirke: Die St. Johanneskirche in Flensburg (1914).
S. 44: Westfalsk indflydelse: F. Graef : Westfalen in Flensburg i Zeitschrift LX,
s. 24 ff., Die Bau- und Kunstdenkm. des Kreises Soest (1905) s. 133 ff., N. Nissen:
Soest, E. Fink: Die gotischen Hallenkirchen in Westfalen (1934).
S. 45: Marie kirkens type: A. Kamphausen: Schleswig-Holstein kunstgeographisch
betrachtet i: Aus. Schl.-Holst. Geschichte und Gegenwart (1950) s. 14, L. Rohling:
Westfälische Forschungen (1939 (særtryk) s. 81).
S. 46: Nikolaikirken : Voigt s. 159 ff.
S. 48: Helligåndskirken: Graef.
S. 51: St. Hans kirkens udvidelser og ombygninger: Voigt s. 116 ff.
S. 52: Franciskanerklosteret: Voigt s. 92 ff., V. Lorentzen: De danske Franciskaner
klostres Bygningshistorie (1914) s. 27 ff., Zeitschrift XIV, s. 163 ff.
S. 54: Borgerhuse : A. Bernt: Das Alt Flensburger Bürgerhaus und seine geschicht
liche Entwicklung (1933); jvnfr. C. A. Jensen: Dansk Bindingsværk (1933) s. 25.
S. 56: Ilelligåndskirkens kalkmalerier : Voigt s. 177.
S. 57: St. Hans kirkes kalkmalerier: Voigt s. 120.

Duborg
S. 58: Tilblivelse og historie: Zeitschrift XXXV, s. 56 ff., Voigt s. 188 ff., Grænse
vagten 1941, s. 72, A. D. Jørgensen : Flensborgs Almanak, 1875.
S. 60: Duborg og Krogen: A. Roussell : Danmarks Middelalderborge (1942) s. 83.
S. 62: Chr. III.s Duborg: O. Norn: Christian III.s Borge (1949) s. 1.

Borgersamfund og gildevæsen
Der henvises i almindelighed til Nyrop I—II, Wedel, M. Pappenheim: Die altdäni
schen Schutzgilden (1885), K. Hegel: Städte und Gilden d. germanischen Völker im
Mittelalter I (1891). Endvidere skal nævnes en med universitetets guldmedaille i 1931
belønnet afhandling af Aksel E. Christensen om Gilder i Danmark i 15. og 16. årh.,
som jeg, takket være forfatterens velvilje, har kunnet benytte i manuskript med be
tydeligt udbytte, navnlig til almindelig orientering indenfor gildevæsenet i middel
alderens slutningstid.
S. 63 : Adelige: Jordebog af 1436: Sejdelin nr. 108; jvnfr. Zeitschrift IV, s. 75. Ade
liges forpligtelse til at bære byens byrder er fastslået i stadsrettens latinske tekst,
art. 87 (D. gl. K. s. 110) og de følgende stadsretter; Flensborg bybog 1508 (Fl. B.
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ark.) — Den juelske slægt: Danmarks Adels Aarbog 1947, s. 5 f. — Deltagelse i
kampen på kgl. side: Sejdelin I, s. 214—16. — Vidnesbyrd 1421: Antislesvigholstenske Fragmenter XIII, s. 110 ff. — Medlemmer af gilder: Sejdelin I, s. 81, 237, 64 f.,
89. — Godsbesiddelse: Rep. 4391, 4418—19, 6496, 6968, 7685, Sejdelin nr. 125, Trap:
Danmark IV, s. 481. — Om købstadadelen jvnfr. Mackeprang anf. arb. s. 13. —
Borgerne var grundejere: Stadsrettens danske tekst, D. gl. K. s. 113 ff., art. 62, 121,
124.
S. 64 : Brunsnæs som bygrænse: Stadsrettens latinske tekst, D. gl. K. s. 94 ff., art.
15, 70, 82. — Skibbroen er nævnt 1436 (Sejdelin I, s. 428) ; den vedligeholdtes ved
de af fremmede skibe betalte pælepenge (priv. af 1480, smst. s. 541). — Handel og
skibsfart: Stadsrettens latinske tekst, art. 65—67, 69—74 og danske tekst, D. gl. K.
s. 113 ff., art. 83—93. — Toldbestemmelserne : Smst. art. 94—101; en væsentlig let
telse var det, at bymand toldfrit måtte indføre så meget gods, som han havde for
foldet udsejlende (art. 101). — Møntprægning: Aarb. for nordisk Oldkyndighed
1886, s. 135 ff. (P. Hauberg), 1899, s. 206 ff. (samme). Det meget store antal dan
ske, fra Erik af Pommerns tid stammende mønter, som fandtes ved en udgrav
ning i Flensborg 1897, tyder på livlig flcnsborgsk samhandel med kongeriget, navn
lig sammenholdt med, at et samtidigt fund af mønter fra samme tid i Stege opviser
et stort overtal af tyske mønter (smst.; Voigt I, s. 358 ff. (E. Nöbbe)). — Rådhuset:
Sejdelin I, s. 476—80, Voigt I, s. 224 ff. — Handelsskibe hjemmehørende i Flensborg :
Art. 87 og 93 i stadsrettens danske tekst; jvnfr. stridighederne med Lübeck om opbringel.se af skibe s. 111 f. — Opland: Sejdelin nr. 197, 198, 323.
S. 65: Privilegium af 1461: Smst. nr. 149. — Handel Flensborg-Husum : Se også
Hanserecesse 1431—76 VI, s. 556. — Forbud af 1475: Danmarks Riges Historie II,
s. 566, 580 f. — Gottorpsk toldregnskab : Da. Mag. 6. r. VI, s. 331—76. — Om okse
handel 1505—06 se dronning Christines hofholdningsregnskaber, udg. af Will. Chri
stensen, s. 175—82, 185.
S. 66: De over Flensborg-Husum forhandlede varer: Se den til priv. af 1461
knyttede toldtarif: Hansisches Urkundenbuch VIII, s. 657, nr. 1094. — Venetiansk
silke: Dronning Christines hofholdningsregnskaber s. 380. — Slesvigs toldpriv. af
1259, 1286, 1289, 1332, 1313, 1417 og 1461 er trykt i D. gl. K. s. 39 ff. nr. 3, 9, 11,
18, 24, 30, 31 og 33, jvnf. nr. 36. Det er forøvrigt tvivlsomt, om priv. på toldfrihed
i riget har et lovligt grundlag, forsåvidt som de er udstedt ikke af kongen, men af
grev Gert og af hertugerne Adolf og Gerhard; samme betragtning gælder Gerts priv.
for Flensborg af 1337, hvis man vil fortolke det som gældende for riget (således i
Neues St. Mag. III, s. 643) ; jvnfr. dog ovenfor s. 12. — Flensborgs toldpriv. af
1320, 1337, 1354, 1398 og 1431 er trykt i D. gl. K. s. 185 ff. nr. 10, 14, 16, 19 og 22,
af 1413 og 1520 smst. nr. 21 og 35; kong Christoffer faf Bayerns] brev smst. nr. 70.
— Andragende af 1635: Ty. Kane. I. A. D 67.
S. 67: Byernes forholdsvise størrelse: Allen: De tre nordiske Rigers Hist. IV., s.
111. Beregningens grundlag er fordelingen af krigsbyrder (bl. a. i Nye Da. Mag. VI,
s. 128 ff.). En højere stilling får Flensborg med sine 600 m. i årlig byskat, hvis
man går ud fra byskatten, der i 1523 kun beløb sig til ca. halvdelen, selv for
byer som Odense og København; dog skal hertil lægges sagefaldet, som f. eks. for
Odense anslås til 200 mark årlig (smst. s. 312—18). — Bolighuse 1436 og 1508:
Festskrift til Knud Fabricius (1945) s. 16 (Troels Fink), Zeitschrift IV, s. 73 (A.
Wolff); jvnfr. Claeden I, s. 423. — Borgernes landejendomme: Sejdelin I, s. 382,
497, 501, 542, 568, 570, 604, 663 ff., 701, 720, 722 ff., II, s. 3, 36 f., 45, 73, 133, 141
ff., Trap: Danmark IV, s. 481. — Brev af 1354: D. gl. K. s. 189, nr. 15; et lignende
frihedsbrev havde Slesvig by erhvervet allerede 1327 (Reg. u. Urk. III, nr. 614). —
Overenskomst med Slesvig 1386: D. gl. K. s. 191, nr. 18. — Luksusforordning af
1321: Smst. s. 186, nr. 11. — Gensidige anklager, forelagt Rumpold: Sejdelin nr. 79
og 80; se også Lübeck. Urkundenbuch VI, nr. 802, ,5/3 1419. — Attrupperne : Zeit
schrift XXI (A. Wolff) s. 240 og XLV (Voigt) s. 330, Claeden I, s. 80.
S. 68: Drabet på Peter Attrup siges at være begået i fredstid (Sejdelin I, s. 337)
og kan således henlægges til våbenstilstands-årene 1411—16 eller til efteråret 1417,
men ikke senere end nævnte års udgang, da v. d. Lucht forlod Flensborg 1417. —
Bertel og Henrik Attrup: Ser. Rer. Dan. VII, s. 317, 338. — Tysk indvandring : Tro
els Fink anf. arb. s. 24. — Bertel Attrup: Sejdelin I, s. 372, 327. — Rektorer ved
St. Marie og St. Nikolai skoler: Nyrup I, s. 318, 321 f.
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S. 69: Universitetsstudier : Zeitschrift LXXIII (Th. A. Achelis) s. 255 ff., Matrikel
der Universität Rostock II (undersøgt for årene 1499—1522 efter navneregistret i
bind VI), Matrikel der Univ. Köln (i Publik, d. Gesellschaft für rheinische Ge
schichtskunde VIII, 3), Acten der Erfurter Universität I, 1392—1492 (i Geschichts
quellen d. Provinz Sachsen VIII), Album Academiae Witebergensis, Actes ... de
l’Universite de Louvain, udg. af v. Hove (1919), heri register til Matricule de l’Université de Louvain I—II, 1426—85 (1903 og 1946). — Flensborg knudsgildes skrå:
Nyrop I, nr. 2. — Gildets dømmende myndighed : Art. 5, 21, 14.
S. 70: Indbyrdes hjælp i retssager: Art. 1, 2, 15—16. — Hjælp til brødre som vid
ner eller mededsmænd : Art. 1—2, 9—13, 21, byrettens latinske tekst om mededsmænd: D. gi. K. s. 93 ff., art. 5, 7, 24, 25. — Mandebod: Nyrop I, nr. 2, art. 1 og
4. — Fortabelse af liv og gods: Art. 24 og 20.
S. 71: Bøder til gildet: Art. 14, 21—22, 4, 3, 16. — Indbyrdes hjælp i almindelig
hed : Art. 9, 17, 18, 44 og 45.
S. 72: Gildestævne: Art. 27, 33, 26, 29. — Gildelag: Art. 47, 55, 34—43. Om
Flensborg knudsgilde var indviet til hertugen (Knud Lavard) eller kongen (Knud
den hellige), er uvist; muligvis har det i lighed med mange andre knudsgilder
først som skytshelgen haft hertugen, som derefter er blevet fortrængt af kongen ;
et kongebillede i seglet er ikke afgørende, da Knud Lavard (f. eks. i Odense knuds
gildes segl) fremstilledes som obotritternes konge (Aarbøger f. nordisk Oldkyndighed 1885 (Henry Petersen) s. 28—38; jvnfr. Nyrop s. 68, note 1, og s. 83). — De
gamle danske gilder og de i Skanør organiserede : Pappenheim anf. arb. s. 174—88,
Hegel anf. arb. s. 123—55, 206—33. — Seksmandseden i Flensborg knudsgildes skrå:
Art. 2 og 21. Tolvmandsed er omtalt i byrettens latinske tekst D. gl. K. s. 94 ff.,
art. 44, 52—54, 68; forskellen er endnu større i visse andre danske byer (Hegel anf.
arb. s. 197 f.). — Højeste gilde: Byrettens latinske tekst. D. gl. K. s. 94 ff., art. 5,
29 og 30; danske tekst smst. s. 113 ff., art. 72, 107, 124—25; jvnfr. iøvrigt Pappen
heim anf. arb. s. 109—22 og Konrad Maurer i Kritische Vierteljahrsschrift für Ge
setzgebung N. F. IX, s. 351, Hegel I, s. 215.
S. 73: Afgift ved indtrædelse i Knudsgildet: Nyrop smst. art. 49 og 50. — Gildet
som opstået af en oprindelig fremmedkoloni: Poul Johs. Jørgensen: Dansk Retshi
storie (1940) s. 445 ff., hvor det godtgøres, at der i Roskilde (i 1158) og i Køben
havn (i 1924) har været et gilde af fremmede jævnsides med et gilde af indfødte;
heraf kan man dog næppe slutte, at værnegildet i almindelighed oprindelig har
været en sammenslutning af fremmede. — På fåtallighed tyder skråens art. 11, som
forudsætter, at et tilstrækkeligt antal brødre ikke er mødt til afgivelse af seks
mandseden. — Skråens tilføjede bestemmelser : Nyrop smst. art. 47—56.
S 74; Byrettens art. 131: D. gi. K. s. 133. — Forbindelse med magistraten: Sejde
lin I, s. 480, 488—90. — Huse: Smst. s. 8, 427, 435—36; stenhuset i Nikolai sogn
antages af A. Wolff (Zeitschrift XII, s. 183 ff.) for at have været gildehus; herimod
taler dog, at gildet havde renter heraf (Sejdelin s. 8). — Smedelavets skrå: Smst.
II, s. 105. — Om Laurentiusgildet hedder det i en optegnelse 1377, at alt skal foregå,
som det er skik fra gammel tid (smst. I, s. 83). — Kalenden : Nyrop, s. 263—300
(skrå, optegnelser om formuen og medlemsfortegnelse), Wedel s. 71 f.
S. 75: Statutter for Kalenden i Kiel 1334: Westphalen III, s. 559 ff. — Kvindernes
optagelse: Nyrop s. 267. — Dronning Margrethe: Smst. s. 299 og 270. — Gildernes altre :
Wedel anf. arb. — Laurentiusgildet: Nyrop s. 106—28 (medlemsfortegnelse og op
tegnelser om formuen). — Dragergildet : Smst. s. 541—56 (optegnelser om formuen
og medlemsfortegnelse til 1468). — Gertrudsgildet: Smst. s. 128—263 (skrå, med
lemsfortegnelse og optegnelser om formuen); jvnfr. Ernst v. Moeller: Die Elenden
brüderschaften (1906) s. 54 ff.
S. 76: Vor Frues købmandsgilde : Nyrop s. 577—610 (skrå og medlemsfortegnelse);
bestemmelse angående frivillig tilslutning art. 32—33. — St. Nikolai gilde: Smst. s.
193—213 (skrå og optegnelser om formuen).
S. 77: For fuldstændigheds skyld skal endnu nævnes Sk Hans store og lille Gilde,
som sikkert har været knyttede til St. Hans kirke, se Sejdelin I, s. 439, 446; jvnfr.
Claeden I, s. 419, Wedel s. 36 ff. — Hellig legemsgilde : Nyrop s. 310—39 (skrå,
medlemsfortegnelse og optegnelser om formuen) ; skolemestre blandt medlem
merne: Smst. s. 318, 321 f. — Vor Frues gilde: Smst. s. 224—31 (skrå og optegnelser
om formuen) ; forbudet mod at møde barbenet findes også i et par engelske religiøse
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gilder (Toulman Smith: English Guilds s. 87, 95) ; også de artikler i købmandsgildets
skrå, der gør tilslutningen til vilkåret til en frivillig sag, er gentaget her (art. 27—
30) i en sådan sammenhæng, at de åbenbart er blevet forstået som gældende skråen
som helhed, ikke blot de religiøse bestemmelser. — Til de fromme broderskaber i
middelalderens sidste tid hørte St. Erasmus og Marie Rosenkrans broderskaber, som
i 1515 havde et fælles alter i St. Hans kirke, se 01. Hour. Moller : Hist. Nachricht von
d. Kirche zu St. Johannis in Flensburg (1762) s. 100, Claeden I, s. 421 f. — Gilder
nes oldermænd: Valg i Kalenden: Nyrop, s. 263, art. 8; i Hell, legemsgilde smst. s.
327, 329 f.
S. 78: Optagelse af nye medlemmer i Købmandsgildet: Smst. s. 579, art. 10. Døm
mer i stridigheder: Smst. f. eks. s. 266, art. 16, s. 580, art. 19, 20, 23, s. 581, art.
28. Styrelse af pengevæsenet: Se f. eks. s. 195, art. 12, s. 229, art. 36, s. 578, art.
4—5. — Stolbrødre : Smst. forsk, steder. — Udvalg: Smst. s. 130, art. 9, s. 194, art.
10, s. 267, 333, 577, 578, art. 2, s. 582, art. 36; i Dragerlavet: s. 552. — Magistratens
medvirken: Smst. s. 224, 121 ff, 126 f., 202, 326 f., 330, 333, 335 f. — Artikel i Ku
lendens skrå: Snist. s. 266, art. 15. — Bøder: Smst. s. 12, art. 30, s. 580, art. 23, s.
227, art. 19, jvnfr. s. 194, art. 2—3. — Vor Frite gildes skrå: S. 228, art. 35, s. 227,
art. 19.
S. 79: Indbyrdes hjælp: Smst. s. 194, art 6—7, s. 266, art. 14, s. 130. — Ang. de
økonomiske forhold henvises i almindelighed til skråerne og optegnelser om de en
kelte gilders formue smst. — Indtrædelsesafgift : Nyrop s. 14, art. 49—50, s. 267, art.
25, s. 311. — Årlig afgift: Smst. s. 265, art 7, s. 130. art. 4, s. 145 ff.
S. 80: Citatet om Kulenden stammer fra »Peder Smed og Asser Bonde«, udg. af
Sv. Grundtvig (1880) fol. F. — Gildernes kapitalanbringelse foregik for at omgå det
middelalderlige renteforbud for en del ved det såkaldte rentekøb d. v. s. køb af en
vedvarende rente af en fast ejendom mod betaling af en pengesum een gang for
alle; efterhånden opgav man dog lånets uopsigelighed og hermed transaktionens
særlige karakter (Nyrop anf. arb. s. 162 f., 202 ff., Aksel E. Christensen anf. afhandl.;
jvnfr. Zeitschrift XLVII (Pappenheim) s. 300). — Prioriteter: Se f. eks. Nyrop s. 17,
125, 195, 197, 331—34. — Rente: Se eksempelvis om renten af Knudsgildets lån smst.
s. 15—16, af Nikolaigildets s. 195, 203, 206, af Laurentiusgildets s. 123, 128. — Kau
tion: Se f. eks. s. 158, 198, 326, 332, i Dragergildet, s. 546—50. — Købmandsgildets
pengeanbringelse : Smst. s. 578, art. 4—6, Wedel s. 98.
S. 81 : Afholdelse af gildelaget og udgifterne herved: Nyrop s. 12, art. 32, s. 14,
art. 51—52, 55, s. 208 f., s. 264, art. 4, s. 265, art. 7, s. 266, art. 17, s. 267, art. 28 og 29,
s. 578, art. 7; antal retter: Smst. s. 14, art. 56, s. 264, art. 4. — Eget gildehus havde
Laurcntiusgildet, Kalenden, Købmandsgildet og Nikolaigildet, rimeligvis også Knudsgildet (smst. s. 127, 270, 212, Sejdelin I, s. 436, 428 og 442).
S. 82: Forseelser : Se eksempelvis Nyrop s. 13, art. 37 ff., s. 312, art. 10—11, s. 226,
art. 14, s. 580, art. 18; Hellig Legemsgildet: S. 312, art. 8. — Forskellige forbud:
Smst. s. 265, art. 6, s. 580, art. 17, s. 313, art. 15. — Om bødernes størrelse: Sml.
f. eks. s. 11, art. 23, s. 579, art. 15, og s. 226, art. 11. — Engelske gildevedtægter:
Toulman Smith anf. arb. s. 87, 93, 95. — Om Gildesøstre i Knudsgildet se ovenfor.
I Laurentiusgildet blev kvindelige medlemmer først almindelige fra 1498 (Nyrop s.
106). [ Dragergildets iøvrigt mangelfulde medlemsfortegnelse er under eet opført et
halvt hundrede enker (smst. s. 554). Med den hyppige betegnelse »værtinde« menes
åbenbart hustru, se således smst. s. 593 »Hartvig Skinkel med sin værtinde, fru
Cathrine«.
S. 83: Om medlemmernes stand se i almindelighed Nyrops opgørelser herover s.
128 f. (Gertrudsgildet) og s. 107 (Laurentiusgildet). I Købmandsgildets medlems
fortegnelse ca. 1400—1531 findes der 16, der (bl. a. ved tilføjelsen »mester«, som
næsten allevegne betyder håndværksmester og ikke magister) utvivlsomt er beteg
nede som håndværkere, hvortil kommer 7, som har tilhørt guldsmedenes, malernes,
snedkernes og glarmcstrencs forenede lav; der har dog sikkert været flere »virke
lige« håndværkere, navnlig guldsmede, idet talrige medlemmer er betegnede som så
danne, deriblandt mænd af velstand og anseelse, således Claus Eklef, kaldet Goldsmit, oldermand i lavet og ejer af Østerholm i Sterup sogn.
S. 84—85: I rådets protokol over gæld og tilgodehavende 1438—1528 (Sejdclin I,
s. 476—94) er købmandsgildets medlemmer opført i stort tal. — li det mindste et
par tilfælde har præsten meldt sin tjenestepige ind i Gertrudsgildet samtidig med
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sig selv (smst. s. 133) — hvilket kunne synes at tyde på en god samvittighed eller
en ualmindelig frejdighed! — Når Wedel (s. 90) formoder, at en højere indtrædclsesafgift af en del kvinder og blandt dem de gejstliges tjenestepiger brugtes for
at holde upnskede medlemmer ude, beror dette på en fejltagelse, da den nævnte
afgift, 6 sterling ( = 1 skilling lybsk), som forøvrigt også afkrævedes nogle af
de mandlige medlemmer, tværtimod var lavere end den sædvanlige. — I Gertrudsgildets medlemsliste er et stort antal medlemmer (dog kun ganske få med erhvervs
betegnelse) indført 2, 3 til 4 gange, hvorved man får en forklaring på den tilsyne
ladende store tilgang af medlemmer i 1428 og 1429. Gentagelsen af de samme navne
hænger rimeligvis i en del tilfælde sammen med førelsen af listen, jvnfr. Sejdelins
bemærkning I, s. 101, note 1. — Beregningen af det fælles medlemsskab hviler på en
undersøgelse af medlemslisterne. For Hellig legenisgildets vedkommende er der dog
kun taget stikprøver, så at resultatet ikke kan gøre fordring på sikkerhed.

Borgmestre og råd
Almindelige fremstillinger: K. Alnor: Geschichte der Verfassung und Verwaltung
der Stadt Flensburg (1914), Fr. Graef: Entstehung und Bedeutung d. Flensburger
Stadtrechtes (1934). Se også: M. Mackeprang: Dansk Købstadstyrelse (1900), Poul
Johs. Jørgensen: Dansk Retshistorie (1940), Below: Das ältere deutsche Städte
wesen u. Bürgerthum (1898).
S. 86: Amtmandens beføjelser: Se Wolffs bemærkninger Zeitschrift IV, s. 78,
som dog rimeligvis snarest gælder en lidt senere tid. Faste regler har der næppe
været; således skrev hertug Frederik angående stridighederne mellem Flensborg og
Lübeck 19/- 1511 til amtmand, borgmester og råd, ’-'/s til borgmester og råd og 2,/io til
amtmanden (Sejdelin nr. 251, 255 og 262) ; jvnfr. Sønderjyllands Historie II, s. 503.
—. Stadsrettens latinske tekst: D. gl. K. s. 94 ff. — Oldermænd : Mackeprang anf. arb.
s. 37 ff., Poul Jobs. Jørgensen anf. arb. s. 430 ff. ; jvnfr. A. D. Jørgensen i Aarbøger
for nordisk Oldkyndighed 1872, s. 295. — Overenskomst 1282: D. gl. K. s. 93, nr. 1.—
Rådets beføjelser: Stadsrettens latinske tekst D. gl. K. (s. 94 ff.), art. 17, 18, 19, 48,
danske tekst (s. 113 ff.), art. 8, 10, 27, 103, 111; ang. tildeling af borgerskab smst.
art. 114 og ang. valg af rådmænd smst. art. 131. — Formindskelse af fogedens
myndighed : Stadsrettens latinske tekst art. 17, 19 og 22, sammenlignet med den
danske tekst henholdsvis art. 103, 10 og 81; se også samme art. 112 og 114.
S. 87: Breve af 1321 og 1325: D. gl. K. s. 185, nr. 10, og s. 188, nr. 13. — Borg
mester Tord Tordis: Alnor anf. arb. s. 20. — Peder Juel: Sejdelin I, s. 101, 204 f.
Om slægterne Juel og Attrup jvnfr. s. 63, 67 f.
S. 88: Priv. af 1413: D. gl. K. s. 194 ff., nr. 21. — Den ældre plattyske byret (af
1431), som kun kendes i den hos Westphalen IV,, s. 1897 ff. trykte korrumperede
form, synes at have stemt overens med byrettens danske tekst (trykt i D. gl. K.
som tekst II, s. 113 ff.), kun med ubetydelige afvigelser, væsentlig bestående i ude
ladelsen af artiklerne om told. I den yngre plattyske byret af 1492 (trykt i D. gl. K.
som tekst III med årstal 1431, s. 135 ff.) er foretaget nogle væsentlige ændringer af
den nævnte ældre plattyske til gunst for rådets dømmende myndighed, se således
art. 23 (Westphalen 28), 25 (samme 30), 31 (samme 36), ligesom kæmnerne har
afløst borgerne ved oppebørsel af bøder, se 19 (samme 24). — Det menige borger
skabs myndighed : Samtykke ved salg af byens ejendomme: Sejdelin I, s. 479 f. ;
opsigelse af en fæstebonde: Byrettens latinske og danske tekst i D. gl. K. s. 94 ff.,
art. 53 og 79 og s. 113 ff., art. 32 og 41. — Tillysning foregår på bytinget: Sejde
lin I, s. 149 f., 447, 511, jvnfr. byrettens danske tekst, D. gl. K. s. 113 ff., art.
7, 14, 66, 72, 110; i de kgl. priv. fra dronning Margrethe til Frederik I (Sejdelin
nr. 64, 68, 295, 345) nævnes stadig »borgmestre, rådmænd og menighed«. — De
24 mænd : Smst. I, s. 671; jvnfr. Mackeprang anf. arb. s. 175—81, Alnor anf. arb.
s. 42. — Kæmnerregnskaber : Sejdelin s. 479 ff.; de ses at have omfattet bl. a. tofte
gælden og forskellige til rådhuset knyttede indtægter (smst. s. 490, 492) ; i byretterne
omtaltes kæmnerne første gang i den plattyske af 1492 (D. gl. K. s. 140, art. 19);
jvnfr. Mackeprang anf. arb. s. 134. — Statteligningsvedtægt: Sejdelin nr. 841.
S. 89: Byskatten: Sejdelin I, s. 539; Diplomatarium Christierni I, s. 207—08. —
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Mellemværende mellem byen og borgmesteren: Sejdelin I, s. 479—85. — Angelbo
port: Smst. s. 491. — Rådhusets opførelse: Smst. s. 476—80. — Byens ejendomme

på landet: Smst. s. 498 f. (1438, 6 landsbyer i Angel); landskatten af dens fæstere
beløb sig 1506 til 87 m. — Bymuren: Smst. II, s. 834—37; jvnfr. Zeitschrift XII,
s. 116 ff. (Wolff). — Bylovgivning : Jvnfr. foruden byretterne frdn. af 1295 (D. gi.
K. s. 182) og brevet af 1321 (smst. s. 185).
S. 90: Landsherrens bekræftelsesbreve og priv.: D. gl. K. s. 181—209, nr. 6—8,
11—12, 19, 25, 27, 34; brev af 1413: Smst. nr. 21; af 1431: Smst. nr. 22. — Lands
herrens breve angående økonomiske forrettigheder: Smst. nr. 9, 14, 15, 23, 26, 29, 30,
35, 37. — Støtte til magistraten overfor borgerskabet: Smst. nr. 10, 13, 31, 33. —
Valg af borgmestre og rådmænd : Bestemmelsen om valg af rådmænd i stadsrettens
danske tekst, art 131 er gentaget i de plattyske af 1431 (art. 129 hos Westphalen, se
ovenfor) og 1492 (D. gl. K. s. 160, art. 127) samt i den yngre latinske (smst. s. 181,
art. 129) ; jvnfr. iøvrigt Alnor anf. arb. s. 19 ff., 35, Mackeprang anf. arb. s. 47. —
Fortegnelse af 1497 : Sejdelin I, s. 712. Muligheden af, at enkelte håndværkere
middelalderen har haft sæde i rådet, kan ikke benægtes; jvnfr. bemærkningerne s.
84 f. om deres adgang til købmandsgildet. — Valg af borgmester 1567: Alnor anf.
arb. s. 22. Medvirken af borgerne ved borgmestervalg (som i kongeriget) omtales
ikke.
S. 91: Lønning af borgmestre og rådmænd: Smst. s. 39 f. — Fiskeri i møllestrøm
men : Sejdelin I, s. 143. — Indtægt af rådhuskælderen: Smst. s. 484 f., 492. — By
skriveren 1507: Smst. II, s. 33.

Danskere og tyskere
Forholdet mellem danskere og tyskere i middelalderen er indgående behandlet af
Troels Fink: Flensborgs borgerskab i det 15. århundrede (Festskrift til Knud Fabricius, 1945) s. 13—29 og Erich Hoffmann: Die Herkunft des Bürgertums in den
Städten des Herzogtums Schleswig (Q. u. F.XXVII, 1953) s. 113—124, 242—245. Min
dre undersøgelser er foretaget af Sach (III, s. 234—249) og Graef, der har behandlet
navnestoffet i jordebogen 1436 (Die Heimat 1935, s. 329—337) ; jvnfr. også Sdj. årb.
1950, s. 190 f. (Hvidtfeldt). De nævnte afhandlinger danner grundlaget for den her
givne skildring.
S. 92: Knudsgildets skrå: Nyrop I, s. 6—15. — Stadsretten: D. gl. K. s. 113—135. —
Slesvig by; Sdj. arb. 1950, s. 185—187. — St. Laurenliusgildets medlemmer : Sejdelin
I, s. 83—100, Nyrop I, s. 106—128.
S. 93: Gerlrudsgildets medlemmer: Sejdelin I, s. 101—128, Nyrop I, s. 128—163.—
Vor Frue købmandsgildes medlemmer : Sejdelin I, s. 232—259, Nyrop I, s. 577—610.
— Jordebogen 1436: Trykt Sejdelin I, s. 418—447. Se iøvrigt Fink: anf. arb., Hoff
mann: anf. arb. s. 117 ff., Graef: anf. arb. og Sach III, s. 246 ff.
S. 94: Fortsættelse af bybogen: Fink s. 22 f.
S. 95: De enkelte gilders nationale sammensætning: Fink s. 23 f., Hoffmann s.
119 ff.
S. 96: Iljemstavnsnavne: Hoffmann s. 124 f., 242—245.

Sproget
Nogen samlet dansk videnskabelig fremstilling af Flensborgs sproglige forhold i
middelalderen findes ikke. Fra tysk side kan derimod henvises til Sachs ret fyldige
og især til Schütts udnuerkede redegørelse for skriftsprogets historie. Desuden fin
des der mange spredte og værdifulde oplysninger om sprogudviklingen i Flensborg
i de almindelige fremstillinger af Sønderjyllands og byens historie.
For hele tidsrummet henvises en gang for alle til nedenstående med særlige for
kortelser benyttede litteraturhenvisninger, der dog ikke gør krav på fuldstændighed,
samt til værkets forkortelsesliste.
Schütt II = Otto Schütt: Flensburgs Sprache (Schl.-Holst. Jb. 1921) s. 63 f.; jvnfr.
samme: Flensburgs Sprache i Voigt I, s. 342 ff.
Bock I — Karl N. Bock: Niederdeutsch auf dänischem Substrat. — Studien zur
Dialektgeographie Südostschleswigs (1933).
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Bock II — samme: Grænseegnenes Sprog (i Franz v. Jessens Håndbog i det sles
vigske Spørgsmåls Historie 1900—1937, III).
Bock III = samme: Mittelniederdeutsch und heutiges Plattdeutsch im ehemaligen
Herzogtum Schleswig (Det kgl. da. Vidensk. Selsk. hist. fil. Medd. XXXI, 1, 1918).
Bock IV = samme: Sprogforholdene i Sydslesvig (i Sydslesvig gennem Tiderne II,
1949).
Hvidtfeldt = Johan Hvidtfeldt: Oversigt over befolkningsforholdene (Sdj. Årb. 1950).

Det diplomatariske stof er i vid udstrækning trykt; for emnets vedkommende må
først og fremmest foruden til Sejdelin henvises til:
Thorsen = P. G. Thorsen: De med jydske Lov beslægtede Stadsretter (1855).
løvrigt henvises til Schütt og Bock III, art. 46, hvor der findes en oversigt over
det benyttede diplomatariske stof — deriblandt også diplomerne fra Flensborg.
S. 98: Navnet Flensborg : Anton Heimreich: Nordfriesische Chronik 1668, Thorsen:
Forerindring s. 39, Flensb. Almanakken 1875, Holdt s. 23 ff., Chr. Voigt: Flens
burgs Entstehung i Zeitschrift LXV, s. 117 og 155, Voigt I, s. 83, Johs. Steenstrup : De
danske Stednavne (1918) s. 81, Reimer Hansen: Flensburgs Geschichte (Schl.-Holst.
Jb. 1921, s. 58), Sdj. Hist. I, s. 460 f., Hellquist: Svensk etymologisk ordborg, 2. udg.,
s. 219, Bengt-Holmberg: Tomt och bygd s. 189. — Dansk: Der henvises til de oven
for nævnte hovedkilder samt til Johanne Skovgaards og Stig Juuls afhandlinger i
nærværende værk. — Det danske sprogs karakter: Isan* Marius Kristensen i Sdj.
Hist. I, s. 64 f., Vald. Bcnnike og Marius Kristensen: Kort over de danske Folkeinaal art. 81, 198 og kort nr. 86, Bock II, s. 680, Hvidtfeldt s. 191 ff.
S. 99: Latinen: Sach III, s. 237, Schütt s. 10, II, s. 63 ff., Bock III, s. 31 f. —
Plattysk skriftsprogs sejersgang : Allen I, s. 39 ff., Sach III, s. 195 f., 238 f., Schütt
II, s. 63 ff., Bock I, s. 224, II, s. 218, III, s. 37 f., Th. Achelis : Niederdeutsche Spra
che im Herz. Schleswig. (Nd. Monatsh. 1928, s. 44), Otto Mensing: Das Plattdeut
sche in Schleswig und die neue Bewegung (Schl.-Holst. Jb. 1921, s. 76 f.), Reimer
Hansen: Flensburgs Geschichte (Schl.-Holst. Jb. 1921, s. 60).
S. 100: Flensborg tvesproget: Schütt I, s. 10, Sdj. Hist. I, s. 77, II, s. 300, Bock I,
s. 254, Hvidtfeldt s. 191 ff.
S. 102: Rådsdokiimentationer på plattysk: Schütt I, s. 8 ff., Sdj. Hist. II, s. 234,
Hvidtfeldt s. 191, L. L. Hammerich : De hollandsche Expansie (Acta Philol. Scand.
1928, s. 79), Sach III, s. 238. — Den tyske skrifttradition: Bock III, s. 184 f.
S. 103: Dansk indflydelse. Skrift- og talesprog: Schütt II, s. 64, og især Bock III,
s. 186 ff., Sach III, s. 248 ff.
S. 104: Skrivelser på dansk: Allen I, s. 44 f., Sach III, s. 249, Schütt s. 20, Bock
III, s. 33, Thorsens forerindring s. 49 f., Sdj. Hist. II, s. 145, 226 ff., Hvidtfeldt
s. 173 og 183.
S. 105: Stednavne : Sach III, s. 221, 240 ff., Voigt, samme: Flensburgs Entstehung
(i Zeitschrift LXV, s. 119), Holdt, Reimer Hansen: Flensburgs Geschichte, R.
Bülck: Die Orstnamen-Literatur in Schl. Holst., Hamburg und Lübeck (Zeitschrift
für Ortsnamenforschung VII, 1931), Johs. Steenstrup: De danske Stednavne s. 84 ff.,
Peter Skautrup: Sønderjyllands Stednavne (Sdj. Aarb. 1937, s. 38). Som bekendt
findes der her i landet et særligt stednavneudvalg med både videnskabelige og
praktiske formål for øje. Dette udvalg har udgivet et stort værk: Sønderjyske
Stednavne I—V (1931—44), som indeholder fuldstændige fortegnelser over bebyg
gelses- og naturnavne i Nordslesvig, både de, der endnu er i brug, og de, der kun
kendes fra den skriftlige overlevering. Dette værk omfatter ikke Sydslesvig, men
der er planlagt og delvis virkeliggjort et tilsvarende og endnu mere omfattende
værk om de sydslesvigske stednavne ved Anders Bjerrum, Kr. Hald og Peter Jør
gensen.
S. 106: Rams herred: Sach III, s. 242, Voigt I, s. 222, anm., Steenstrup: De danske
Stednavne s. 90, Danmarks Stednavne I, s. 42, Sdj. Stednavne IV, s. 6, Matthiessen:
Gamle Gader s. 116, O. Nielsen: Universitetsjubilæets danske Samf. Blandinger
(1896—1916) II, s. 32, Trap III, s. 293.
S. 107: Kattesund: O. Nielsen: Københavns Hist, og Beskrivelse I (1877) s. 52,
Sach III, s. 222, samme: Geschichte der Stadt Schleswig (1875) s. 79, Johs. Steen
strup s. 86, Hugo Matthiessen: Gamle Gader s. 30 f. med henvisninger.
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Under holstenere og oldenborgere
AI mindelige fremstillinger, se den under s. 3 anførte litteratur. Hertil kan føjes
C. F. Allen: De tre nordiske Rigers Historie 1497—1536 I—III (1864—67).
S. 108: Angående Adolfs forhold til Christian. I se også Sejdelin II, s. 894 ff.
(hjadp mod Sverige). — Privilegiebrev 1431: D. gl. K. s. 195 f. — Gavebrev 1440:
Sejdelin I, nr. 123. — Købmandsgildet : Smst. s. 240, 258. — Belønninger for tjene
ste under krigen: Smst. s. 382 f., 413, 538, 562. — Om Attrup-fejden se s. 67 f. —
Et eksempel på Adolfs kloge politik er hans behandling af brødrene Henning og
Claus Kok, hvem han ca. 1430 havde frataget deres gods i den vestslesvigske marsk
til fordel for en tysksindet medborger (Sejdelin I, s. 382), men 1446 skænkede ade
lig frihed for deres gods i hertugdømmet (smst. s. 514).
S. 109: Matrikel 1436: Smst. nr. 108. — Angående Christian I og hans kreditorer
se Erik Arups afhandling i Hist. T. 7. r. IV, s. 317—88, 399—489. — Pantsættelse
(til Hartvig Skinkel): Sejdelin nr. 155; jvnfr. Arup anf. afh. s. 337. — Segebergreces : Sejdelin nr. 155. — Flensborgs overdragelse til Lübeck og Hamborg: Smst.
nr. 156.
S. 110: Mauritius af Piemont: Fl. B. ark .: Callsens samling s. 15. — Otto Walstorp: Flensborg lensregnskaber i RA.; jvnfr. Arup anf. afh. s. 417. — Overens
komst aug. 1480: Smst. s. 440 ff., 453 ff., Sejdelin nr. 166—169. — Indløsning af
Flensborg : Arup anf. afh. s. 468 f. — Grev Gerhard havde allerede ved sine sørøve
rier (1452) lagt sig ud med hertug Adolf. På hjemvejen fra et tog til Sverige ero
brede han, da han ikke havde fået sold af kongen, 22 hollandske skibe og sejlede
med godset til Flensborg, hvor det, til glæde for borgerne, blev solgt til billige
priser (William Christensen anf. arb. s. 214 f., Chroniken IV, s. 135). — Gerhards
oprør 1466 ff. og 1742: Sdj. Hist. II, s. 178. — Gerhards tilhængere 1412: Flensborghus lensregnskaber 1472—99 i RA. indeholder register over dem, der måtte betale
bod (»halsløsen«) på grund af deltagelse i oprøret; heri findes mange navne fra
Nr. Gøs herred (Bredsted amt). En fragmentarisk fortegnelse smst., som rimeligvis
også er et halsløsensregister, anfører bl. a. også flcnsborgske borgere, men kun få.
S. Ill: Haye Paysen: Sejdelin I, s. 736—38, Danske middelalderlige Regnskaber 1.
r. I, s. 47. — Christian I ses at have besøgt Flensborg maj 1455 (Hanserecesse 1431—
76 IV, s. 245 ff., 256) og febr. 1459 (Hansisch. Urkundenbuch VIII, s. 478) ; efter
1460, da han var blevet byens landsherre, i 1466 (Hanserecesse ,8/b 1466) og 1472
(Hansisch. Urkundenbuch X, nr. 150). — Inventai' over slottet: Sejdelin II, s. 910.
— Gensidige beslaglæggelser af skibe m.m.: Under Christian I se eksempelvis Han
serecesse IV, nr. 167, 7/s 1456, Hansisches Urkundenbuch VIII, nr. 807, 869, 925, 1187,
X, nr. 150, 1122; under kong Hans samt Frederiks mægling: Hanserecesse IV, s. 552
(1503), s. 623 (1504), VI, s. 291 (1511), s. 409 (1512); Sejdelin nr. 241—43, 250—52,
254—56, 259, 271—272, 277, Hansisch. Urkundenbuch XI, nr. 307.
S. 112: Tord Jepsens sag: Sejdelin nr. 258, 260, 262—64, 267, 270, 273, 280, Hanse
recesse VI, s. 409 (1512). — Kgl. breve til Flensborg : Sejdelin nr. 244—49, 261, 269,
274—76, 278. — Landdag 1483: Chroniken V, s. 308. Skatten var dog allerede ud
skrevet i maj (Priv. d. schlesw. holst. Ritterschaft, udg. af Hegewisch, s. 92 ff.).
S. 113: Ildsvåde: Sejdelin nr. 180. — Begunstigelser af Flensborg: Sejdelin I, s.
669, 670 ff., 691—93, 726, II, s. 7. — Forhandlinger 1516: Hanserecesse VI, s. 788—
96, 809. — Flensborgernes klager 1516: Hanserecesse VI, s. 470, 809.
S. 114: Lybske klager 1520: Smst. VII, s. 571.— Optrinnet på Flensborghus er gen
givet af Gram i hans noter til Jolis. Meursius : Hist. Danica (1746), sp. 773, efter Pius
Servius Ligurinus, forfatter til et af de angrebsskrifter mod Christian II, som Fre
derik lod udarbejde. Fortællingen stammer således fra en alt andet end pålidelig
kilde, men den har ikke ringe indre sandsynlighed. — Frederiks march mod nord
er omtalt i Wolf Pogwisch’ brev: Sejdelin nr. 332.
S. 115: Brev af I9/.i 1523 fra Flensborg borgmester og råd: Sejdelin nr. 333. — Kgl.
begunstigelser af Flensborg : Sejdelin nr. 295, 306, 315, 322, 323. — Lån til kongen:
Smst. nr. 314, 330. — Tile Petersen: Smst. II, s. 53, 66, 1047, 944 og 175.
S. 116: Ditlev Brockdorff: Smst. nr. 334 og 338.
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Håndværk og lav
Om lavene i almindelighed: H. Schrader: Die Schleswiger Zünfte (1913) og We
del s. 113—140.
S. 118: Smedesvende: Nyrop II, s. 49 ff.
S. 120: Skomagerne: Nyrop II, s. 84 ff.
S. 123: Buntmagerne: Nyrop II, s. 101 ff. — Gyseke Pelzer: Nyrop I, s. 137. —
Pelsværk: Georg Lechner: Die Hansischen Pfundzolllisten des Jahres 1368 (1935) s.
109.
S. 124: Bagerne: Nyrop II, s. 151 ff. — Bødkerne: Nyrop II, s. 413 ff., Aktstykker
vedk. Danmarks indre Forhold (1841) s. 57.
S. 126: Malere m. m.: Nyrop II, s. 201 ff., 241 ff., 273 ff., 378 ff. — Smedene: Ny
rop II, s. 339 ff.
S. 127: Barberer: Nyrop II, s. 359 ff.
S. 128: Peter Hansen: F. Uldall: Danmarks middelalderlige Kirkeklokker (1906)
s. 221—237.
S. 129: Træsko: Danmarks Kirker, Sorø Amt, s. 445—447, Fortid og Nutid XVI,
s. 140—41. — Drikkehorn: Hans Schröder: Flensburger Trinkhörner, Kunstgewerbe
museum der Stadt Flensburg, festskrift 1928, s. 58—67.

Byens marker
I almindelighed henvises til P. C. Thode: Geschichtliche Beschreibung des Flens
burger Stadtfeldes (1860), Claeden I, s. 233—393, Zeitschrift LXV, s. 111—157 (Voigt)
og Voigt I, s. 53—62.
S. 130: Stadsretten : Sejdelin II, s. 871 og D. gl. K. s. 94.
S. 131: Grøften mellem Flenstoft jord og byjorden: Spørgsmålet har været stærkt
diskuteret, men Chr. Voigts forklaring (Zeitschrift LXV, s. 124), som her er fulgt,
er sikkert rigtig.
S. 132: »Rude«.- Sejdelin I, s. 143, Zeitschrift LXV, s. 113 f. — Eddebo og Juelslægten: Zeitschrift LXV, s. 113 f.
S. 133: Beridning af byskel: Claeden I, s. 267. — Markkommunernes areal: Zeit
schrift LXV, s. 113.
S. 134: Markkommunernes styre: Zeitschrift LXV, s. 114 f., Sejdelin I, s. 670. —
Markrettigheder: Thode: Anf. arb. s. 11 f., Sejdelin I, s. 418 ff., jvnfr. M. Mackeprang:
Tønder gennem Tiderne (1943) s. 87.
S. 135: Indhegninger: Sejdelin II, s. 455 ff., Voigt I, s. 54 og 65 ff.
S. 137: Skovrydning: Sejdelin I, s. 656.

Bybilledet. Hverdag og fest
S. 138: Omegnens skove: Fr. Mager: Entwicklungsgesetz der Kulturlandschaft des
Herzogtums Schleswig I (1930) s. 100, 144, 334, 394. — Bymarkens skove og vand
rigdom: Voigt I, s. 53—63. — Møllestrømmen : Fl. N. 1929. nr. 132. — »Muk a bro«:
D. gl. K. s. 117, art. 28. — Huse: Jordebog 1436 hos Sejdelin nr. 108. — Bygning i
Angelbogade: Fl. N. 1928, nr. 101, og 1936, nr. 24 (E. Nöbbe). Bestemmelsen i by
rettens latinske tekst art. 93, D. gl. K. s. 111, gentaget i de senere byretter, tyder
på træbygning. — Stenhuse 1321: Smst. s. 187.
S. 139: Branden 1485: Voigt I, s. 249. Hertug Adolf omtaler sit teglværk i skri
velse af 1452 (Sejdelin I, s. 552) ; desuden nævnes St. Nikolais og St. Maries teglvær
ker (Voigt I, s. 221, Sejdelin I, s. 425, II, s. 195). — Bymuren: Se s. 4. — Brønde:
Voigt I, s. 220. — Bytingets beføjelser : Stadsrettens latinske tekst, D. gl. K. s. 94 ff.,
art. 5, 24, 26; danske tekst smst. s. 113 ff., art. 7, 14, 66, 72, 110—12.
S. 140: Beretning 1412: Sejdelin nr. 61. — Rådstueprotokol 1505 ff.: Smst. nr. 227,
s. 15 ff. — Frdn. af 1321: D. gl. K. s. 186.
S. 141: Frdn. 1295: Smst. s. 182 f. — Løvetæmmere o. 1.: Smst. s. 120, art. 44. —
Kong Hans 1487 : Da. Mag. 4 r. I, s. 181. — Købmandsgildets skrå: Nyrop I, s. 581,
art. 27—30. — Engelske gilder: Toulman Smith: English Guilds (1870) s. XXXIV f.

376

NOTER

Kongen
S. 145: Christian II: Sejdelin II, s. 173, 180. — Landdag i Kiel «/s f524; Sejdelin II,
s. 183. — Priuilegiestadfæstelse: Sejdelin II, s. 190. — Uroligheder i Flensborg :
Sejdelin II, s. 240—41 (se også Sdj. Hist. II, s. 295). — Forsvar: Sejdelin II, s. 355, 406.
S. 146: Borgereden: Kæmnerprotokol 1582, korrespondanceprotokol 1663—72 (acta
974) under -'-/s 1672 og rådsprotokol 28/2 1697, smst. 2/i2 1577, 2/a 1646 og 7/n 1701,
smln. Alnor s. 48—49. — Delingen 156b: Laursen: Danmark-Norges Traktater II
(1912) s. 110—17 (27/i og 28/i 1564). — Priuilegiestadfæstelse 156b: LA.: Urkunden H.
II, 78. — Hylding 156b: Laursen II, s. 110 f., St. Mag. X, s. 960, Sdj. Hist. II, s. 353.
S. 147: Hertug Adolf: Erklau-ing fra Frederik II af 1!*/c 1571 i Hansborg arkivet XII,
51 (RA.). — Landdag 1593: Laursen II, s. 68—70. — Landdag 159b: Sdj. Hist. II,
s. 381. —■ Møntmesler Jørgen Degener: Sejdelin II, s. *356. — Møntmester Reinhold
Junge: Sejdelin II, s. 374. — Møntmester Georg Rock: Sejdelin II, s. 385, 386—91.
S. 148: Den kgl. mønts beliggenhed : Sejdelin II, s. 373. — Istandsættelse af slusen
ved smelteovnen : Sejdelin II, s. 410. — Rocks afregning med kongen: Sejdelin II,
s. 671.
S. 149—50: Møntmeslrene Hans Roppelin og Balthasar Wegener: Erwin Nøbbe:
Flensburg als Münzstätte i Voigt I, s. 363.
S. 150: Byfogeden: Sejdelin I, s. 225. — Amtmanden: Sejdelin II, s. 500—05, 303,
332. — Byskatten: Rådsprotokol 2/i 1585 og smst. ,5/s 1588; se også Rivesell s. 442. —
Frederik II: Voigt I, s. 293—94.
S. 151: Adeliges vægring: Rivesell s. 448, 450, LA: A XVII 983. — Arvekøb : Stads
retten, art. 11, borgerbogen fol. 19, 49 og 51 i Fl. B. ark. — Prinsessestyr : Land
dagsakterne
,3/u 1620 i LA.: A XVII 933 og 966.
S. 152: Handelsrettigheder: Rivesell s. 195, Sdj. Hist. II, s. 295—96, 437—38. —
Hans d. Yngre: Voigt I, s. 258, LA.: A. XVII 983 og C XIX, 1, 46. — Rettergang:
Sejdelin II, s. 645, 647, 711, 758. — Indgreb i borgmestervalg : RA.: Inländische
Registratur 16/n 1567. — Peter Pommerening: Zeitschrift IV, s. 85.
S. 154: Rådets valgret: Rådsprotokol V.i og 26/n 1577. — Byfoged : Sejdelin II, s. 758,
kæmnerretsprotokol 1616, Alnor s. 165—66, byvedtægten 1600, tit. 12, art. 3 (Corp.
St. Slesv. II). — Ræmnerretten: Acta 75, 9/h 1620.

Borgmestre og råd. De 24 mænd
Der henvises i almindelighed til Karl Alnor: Die Geschichte der Verfassung und
Verwaltung der Stadt Flensburg bis zum Jahre 1700 (1914).
S. 156: Valg af borgmestre i 16. og 17. årh.: Rådsprotokol for 13/s 1587, ”/i 1596, u/i2
1631, 2/s 1646, ,J/i 1649 og 25/i 1661. — Nedlæggelse af borgmesterhverv : Rådsprotokol
for 18/i2 1586. — Rådstueretten : Byvedtægten 1600, tit. 1, art. 1 i Corp. St. Slesv. II,
rådsprotokol for 3,/ia 1676.
S. 157: Borgmestres privilegier og indtægter: Claeden I, s. 5 ff.
S. 158: Rådsherrevalg: Rådsprotokol for 22/s 1575, 5/a 1607 og 27/4 1624. — Eds
formular: Rådsprotokol for ’/s 1585 og •/• 1682. — Walter: Rådsprotokol for ,8/i 1661.
S. 158—59: Begunstigelser for rådsherrer: Sejdelin I, s. 143, rådsprotokol for «/s
1577 og 10/2 1588, byvedtægten 1600 tit. 25 (Corp. St. Slesv. II).
S. 159: Kæmner: Byvedtægten 1600, tit. 1, art. 10 (Corp. St. Slesv. II), rådsprotokol
for 7/s 1622 og g/6 1588, jordebog 1594 (acta 212).
8.159— 60: Byskriver: Sejdelin II, s. 33, Schütt s. 116, rådsprotokol for u/io 1577,
2,/a 1581 og w/7 1616, Urkunden nr. 79 a og acta 243, by vedtægten 1600 tit. 1, art.
11 og 12 (Corp. St. Slesv. II), byregnskab 1626.
8.160— 61: De 2b mænd: Sejdelin I, s. 195, rådsprotokol for 7/ia 1575, 10/e 1584,
acta 232. — De deputeredes forslagsret: Corp. St. Slesv. II, s. 317. — De nyvalgte
»indføres» : Rådsprotokol for 18/u 1623. — Edsaflæggelse: Rådsprotokol for 8/s 1700.—
Virkeområde : Rådsprotokol for 19/s 1575. — Møder: Rådsprotokol for 15A 1577 og «/5
1673. — Bøder: Rådsprotokol for 28/io 1578 og ®/s 1588 m. fl. st.
S. 162: Rådhusregnskab: Sejdelin I, s. 481. — Mødet 15b8: Sejdelin II, s. 423. —
Mødet 1575: Rådsprotokol for 17/a 1575. — All emand s ting : Flensburgensien 952, s. 16,
rådsprotokol for 29/i 1582, 13/2 1587 og 26/i 1635. — Vedtægter : By vedtægten 1600, tit.
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12 i Corp. St. Slesv. II, Alnor s. 47—48, rådsprotokol for 28/7 1698 og 7/i 1657, Claeden
II, s. 69.
S. 162—63: Uroligheder: 1505: Sejdclin II, s. 226, 1533: Sejdclin II, s. 376—77,
1557: Sejdelin II, s. 711, 715 og 758, 1579: Rivesell s. 386, 1592: Rivesell s. 387—90.

Lutherske prædikanter og religiose sværmere
S. 163: Reformationsbevægelsen: A. D. Jørgensen: Hist. Afhandlinger III (1898)
s. 209. —• Husum: U. A. Christiansen: Gesch. Husums (1903) s. 108 ff. — Tast: E.
Feddersen: Kirchengesch. Schleswig-Holsteins II (1938) s. 28 ff.
S. 164: Siewert: Kirk. Saml. 3. r. VI (1887—89) s. 654—64 (H. F. Rørdam), Sehr,
s.-h. Kirchengesch. 2. r. X (1949—50) s. 35 ff. (W. Jensen).
S. 165: Gråbrødrenes forjagelse: V. Lorenzen: De danske Franciskanerklostre
(1914) s. 118 ff., Sdj. Hist. II, s. 326.
S. 166: Melchior Hoffmann: Feddersen anf. arb. s. 47 ff.
S. 167: Religionssamtalen : Feddersen anf. arb. s. 54 ff.
S. 168: Arbejdet på kirkeordinansen: Ny Kirk. Saml. II (1860—62) s. 1 ff. (C. T.
Engelstoft), Ernst Michelsen: Die Schlesw.-Holst. Kirchenordn. von 1542 I (1909) og
II (1920).S. 169: Lytke Naamensen: Sdj. Hist. II, s. 325 f., Voigt I, s. 263—72, Sehr. s.-h.
Kirchengesch. 2. r. IX, s. 167—231 (Heinrich Hansen), Feddersen anf. arb. s. 135 f.
S. 171: Helligåndskirken: Gracf s. 8.
S. 172: Dansk gudstjeneste: Nordelbingen VI (1927) s. 424 ff. (Graef), jvnfr.
Gracf s. 18 f.

Kirkeskoler og luthersk latinskole
S. 173: Ilelliglegemsgildets skrå: Sejdclin. I, s. 389 ff, Wedel s. 109 f. — Rreve af
1433 og 1440: Sejdelin I, s. 415, 505. — Fortegnelse 1484 f: Sejdelin I, s. 644 ff.,
650 ff. — Vor frue gildes skrå: Sejdclin I, s. 694 ff., Wedel s. 51.
S. 174: Hertug Frederiks regnskab: Sejdelin II, s. 934. — Skolernes bygninger og
ejendomsforhold : Sejdelin I, s. 429, L. P. Madsen: Nachrichten über das Flensburger
Volksschulwesen IV, s. 65 f. og VII, s. 57 f. — Rektorer og hørere 1481—1512:
Sejdelin I, s. 395, 398, 399. — Skolernes undervisning : Hoyer s. 40, Johs. Moller:

Kurtzer und eilfertiger Entwurf der Historie der .... Flensburgischen publiqven
Stadt-Schule (1777) s. 1.
S. 175: Flensborgske studenter: Fl. N. 3/i<> 1927 (Th. O. Achelis). — Rektorer og
hørere til 1566: Hoyer s. 11 ff., Johs. Moller anf. arb. s. 1 ff. — Studenter til 1566:
Fl. N. n/ii 1927 (Achelis), Zeitschrift der Zentralstelle für Niedersächsische Familien
gosch. XIII, s. 149 (Achelis). — Kirkeordinansen 1542: F. M. Rendtorff: Die schles
wig-holsteinischen Schulordningen (1902) s. 11 ff.
S. 176—80: Påbud om oprettelse af en latinskole i Helligåndskirken: O. H. Moller:
Erneuertes Andenken des Bürgermeisters Gerdt v. Mcrfeldt (1773) s. 7 f. — Lytke
Naamensen og latinskolens oprettelse : O. H. Moller: Erneuertes Andenken der mil
den Stiftungen, durch welche sich .... Ludolphus Naamanni und dessen gottseligen
Eltern.... verdient gemacht haben (1774), samme: Vermischte Nachrichten und
Urkunden, welche .... Ludolphum Naamani .... betreffen (1775), B. L. Königs
mann: Geschichte der Flensburgischen Stadtschule (1800—07) s. 3 ff., Kirchliche
Monatsschrift 1852, s. 281 ff. (G. Lau), O. M. Brasch: Flensborg Latin- og Real
skoles Historie I (1861) s. 3 ff., K. Flebbe: Ludolf Naaman, der Gründer des Flens
burger Gymnasiums (1885), Zeitschrift XIV, s. 184 ff. og XXIII, s. 209 ff. (A. Wolff;
genoptrykt i Voigt I, s. 263 ff.), Sehr. s.-h. Kirchengesch. 2. r. IX, s. 167 ff. (Heinr.
Hansen), Jacob Fabricius’ selvbiografi i Thott 4°, 1928 b (Kgl. Bibi.; det pågældende
afsnit er trykt i O. H. Moller: Vermischte Nachrichten s. 6 ff.). — Lærere 1566—86:
Zeitschrift der Zentralstelle für Niedersächsiche Familiengesch. XIII, s. 149 ff.
(Achelis).
S. 181: Amt og Paul Wildfang : Reinhusen nr. 138. — Kirkeordinansen om folke
skolen i byerne: Rendtorff anf. arb. s. 21. — Helligåndshospitalets fundats: Sejdelin
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II, s. 508. — Politifrdn. 1558: Sejdelin II, s. 847. — Kirkeordinansens forbud mod
vinkelskoler : Rcndtorff anf. arb. s. 12. — Barth. Smith og Mich. Verteil: Borger
bogen anf. år.
S. 182: Skrivemestrenes eneret på undervisning i skrivning og regning: Jvnfr. acta
602, hvor magistraten b/i 1753 om denne og andre bestemmelser vedr. de tyske skoler
skriver, at de »allhier fast in einigen 100 Jahren bestanden und nach der Reforma
tion eingeführet worden.«

Forende mænd og slægter
Fremstillingen bygger først og fremmest på en bearbejdelse af det omfattende personalhistoriskc stof, ikke mindst de mange oplysninger, som findes i den trykte
litteratur, fremfor alt i Mollers mange genealogiske værker, hvorover der er fortegser i Bibliotheca Danica III (1896) og Chr. Voigt: Bibliographie zur Geschichte und
Beschreibung der Stadt Flensburg (1937). Af andre værker, der er benyttet, kan for
uden de almindelige byhistorier (Rivesell, Hoyer, Claeden m. fl.) nævnes Reinhusens
Annales Flensburgenses, A. Halling: Meine Vorfahren I—II (1905), Graef: Westfalen
in Flensburg (Zeitschrift LX), Alfred Meyse: Tor Smeden (1939) og E. Bruhn: Die
Familie Valentiner (Die Heimat 1926, s. 25 ff., 238 ff.). Af utrykte kilder er bl. a.
benyttet: Mollers geneal. tavler i Fl. B. ark., Hoyers Hausprotokol (Flensburgensien
945), borgerbog 1558—1640 (acta 110), rådsprotokoller og St. Mariekirkes begraveles
bog (Fl. M.kirke).
S. 182: Amtmœndene: Zeitschrift VIII (Michelsen) s. 143—150. — Amtsskrivere:
Sejdelin II og Reinhusen forsk, steder, Schütt s. 41—61, Jonathan Smiths samlinger
vedr. amtsforvaltere (i landsarkivet i Åbenrå). — Ilusfogder: Sejdelin II, s. 282,
Reinhusen nr. 133, 277, 461, St. Mariekirkes begravelsesbog.
S. 183: Byskrivere: Sejdelin II, s. 122, 681, 795, Schütt s. 88—91, 167, Alnor s. 141,
Reinhusen nr. 187, 215, Erich Graber: Das Archiv der Stadt Flensburg (1910) s. 50,
nr. 70, acta 945 I, 947. — Byfogder: Sejdelin II, s. 22, 70, 691, 757, Reinhusen nr. 149
og 1524, Schütt s. 85, 167, 215, Alnor s. 164 f., Hausprotokoll s. 57, 60, acta 25, 947.
S. 184: Præsterne: Oplysningerne er hentet fra Fr. Arends: Gejstligheden i Slesvig
og Holsten I—III (1932). — Latinskolens lærere: Zeitschrift der Zentralstelle für
Niedersächsiche Familiengeschichte XIII (1931) s. 149 ff. (Achelis).
S. 184—190: Borgmestre og råd: Oplysningerne er hentet fra de i indledningen an
førte værker og de på grundlag deraf udarbejdede lister over borgmestre og råd
mænd.
S. 186: Rådet i Tyskland: Erich Keyser : Bevölkerungsgeschichte Deutschlands (1938)
s. 221 ff. — Slægtskabsforbindelse ingen hindring for valg til rådet: Alnor s. 38 f.
S. 190: Indvandringen fra Westfalen: Fr. Graef: Westfalen in Flensburg (Zeit
schrift LX, s. 24—71), Hoffmann: Die Herkunft des Bürgertums in den Städten des
Herzogthums Schleswig (1953).
S. 191: Vechta og Osnabrück: Niedersächsisches Städtebuch (1952) s. 280 f., 360 f.
S. 192: Indvandringen fra Stade: Alfred Meyse: Tor Smeden (1939) s. 10 f., Erich
Hoffmann anf. arb. s. 206 ff., 264 f.
S. 193: Georg Lorchs udtalelse: Andreas Lorck Schierning: Die Chronik der Fami
lie Lorck (1949) s. 63. — Patriciersønnernes studier: Oplysningerne er hentet fra
Th. O. Achelis’ utrykte fortegnelse over slesvigske studenter (i landsarkivet i
Åbenrå).
S. 194: St. Nikolai kirkes bibliotek: SI. Pr. E. IV, s. 164 ff. — Antal af huse og
borgere: 1508: Claeden I, s. 423, Holdt s. 101, 1545: Sejdelin II, s. 363 ff., Henrik
Rantzau: Rivesell s. 417. — Nye borgere 1558—1600: Hoffmann anf. arb. s. 129 ff.,
245. — Pesten: Claeden I, s. 104, Halling anf. arb. II, s. 88 f., Hoiers Hausprotokoll
s. 49, 57 (Fl. B. ark.). — Restanceregister 1631: Acta 205 I.
S. 196: Fattige fra Jylland: Politiforordningen 1558, art. 25 (Sejdelin II, s. 846). —
Rådets beslutning 1587: Flensburgensien 945 IX. — Borgerskab : D. gl. K. I, s. 115,
131, Sejdelin II, s. 837 f., Corp. St. Slesv. II, s. 270 f., Alnor s. 47 f., Zeitschrift LX, s.
342), borgerbog 1558—1640, Flensburgensien 951, fol. 98 f., 100. — Borgerbørn:
Acta 857. — Indvandring 1558—1600: Hoffmann anf. arb. s. 125—131, 245 f.
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Lov og ret
De i dette afsnit citerede domme findes, når ikke andet er særlig bemærket, i
den i teksten omtalte »Rode Boek«, som er ordnet kronologisk.
S. 198: Sag for borgmestre og råd i 16Ï6: Rådsprotokollen.
S. 199: Laken: 1 laken var almindeligvis 16 brabantske alen à 69 cm (Danske
middelalderlige Regnskaber I, 1 (1944—53) s. 834, jvnfr. s. 833).
S. 200: V ægterkorps : Alnor s. 72 f. — By fogdens forsøg på at få større indflydelse :
Alnor s. 66.
S. 201 : Anvendelse af recessen 1558 i hertugdømmerne: Stemann : Schleswigs Recht
und Gerichtsverfassung im 17. Jahrhundert (1853) s. 4 med litteraturhenvisninger.
S. 202: Vi dømmer dig ikke: Om anvendelsen af denne formel se Smaaskrifter til
egnede professor Aage Friis (1940) s. 55—58 (Stig Iuul).
S. 204: Injuriesagerne: Hos Sejdelin findes aftrykt en række domme i sådanne
sager fra begyndelsen af 16. årh.
S. 206: Bødler, der stenes: Aus Flensburgs Vorzeit (1887) s. 101 f. (Wolff). Om
lynchning af bødler i almindelighed se Folke Ström: On the Sacral Origin of the
Germanic Death Penalties (1942) s. 236 med henvisninger. — Realregister : Se
Auberts i noten til bd. I, s. 33 nævnte afhandling. — Kgl. mandat af 1597: Trykt i
Stemann: Geschichte des öffentlichen und Privat-Rechts des Herzogthums Schles
wigs III (1867) s. 313 f. — Responsum .... 1581: Liber sententie des ehrsamen
Rades der Stadt Flensburg 1557—1611 («/» 1581). — Dom af 1551: Sejdelin II, s. 509 f.
S. 207: Mundtlige testamenter : Liber sententie 3n/i 1559.
S. 208: Videnskabelige fremstillinger af gældende ret: Se nærmere Med Lov skal
Land bygges (1941) s. 147—54 (Stig Iuul).

lirig og plyndring
Der henvises til Voigt I og til O. Schütt: Die Stadt Flensburg im Dreissigjährigen
Kriege i Aus Schleswig-Holsteins Geschichte und Gegenwart (Festschrift Volquart
Pauls, 1950). Arkivdirektør, dr. O. Schütt har vist mig den venlighed at overlade
mig sine omfattende uddrag af kildematerialet til Flensborg i 30-årskrigen til
benyttelse. For denne imødekommenhed og for stor hjælpsomhed i øvrigt bringer
jeg herved dr. Schütt min varme tak.
S. 209: Bymuren: Byvedtægten 1558 i Sejdelin II, s. 834 ff., rådsprotokol for
1625. — Borgervæbning : Byvedtægten 1600, tit. 13 i Corp. St. Slesv. II, rådsprotokol
for 2,/m 1593 og 3i/t — :,/b 1627. — Rustkammer: Rådsprotokol for ,2/i 1610. — Møn
string: Flensburgensien 945 VI, fol. 78. — Soldater fri for skat: Byregnskab 1629
(Acta 210a/2). — Plovskat: Rådsprotokol for 27Ai 1624.
S. 209—10: Kornforsyning: Rådsprotokol for 2,/<i og 18/n 1624, smst. 1625, fol. 284,
smst. 28/s 1627.
S. 210: Sammenstød mellem soldater og borgere: Rådsprotokol for 20/- 1623. — Gert
Rantzau: Sdj. Hist. III, s. 14. — Krigsudgifter : Kæmnerrcgnskab 1626—27 (acta 210
a/2). Efter »Buch aller beschwerlichen Ausgaben« fol. 15 (LA. Ms. Flbg. nr. 9)
beløb de særlige krigsudgifter for perioden 1563—1627 til landsherren sig til 41.650
rdl., 64.246 dir., 22.283 m. — Indkvartering : Skrivelse fra Kay v. Ahlefeld af ,5Aj
1632 (acta 904 a). — Kornleverance : Rådsprotokol 1625.
S. 211: Skibstømrere : Acta 904 a. — Marcus Schröder: Rådsprotokol 1623, fol. 64.
— Mytteri: Rådsprotokol 1623, fol. 73—74. — Hvervning : Rådsprotokol 1625, fol.
266.
S. 212: Mobilisering: Rådsprotokol 1627, fol. 450. — Besættelsen: Acta 904 a:
Quartierlistc 1627.
S. 213: Ødelagte huse: Skødebog 1627—30. — Plyndring og hæleri: Tønder tingbog
og Acta 904 a, Christian IV til borgerne i Flensborg 10/i 1629 i aflevering fra LA. C.
XIX, 1, 15, fol. 149—51 og 175. (Fl. B. ark.).
S. 214: Bystyret på flugt: Acta 210 a/2. — Flygtninge fra Tyskland: Kæmnerprotokol II, fol. 154, 263, 274, Skødebog 1641, 1642.
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S. 214—15: Genopbygningen: .Tordebog II (acta 212, 904 a), kæmnerregnskab (acta
210 b/26, 27, 34, 38), rådsprotokol for 22/- 1631.
S. 216: Øde grunde og forladte huse: Aflevering fra LA. C. XIX, 1, 66 acta, 439
Skødebog 1630—13, nr. 3140, 3210, 3230, 3285, 3779. — Ekstraskatter: Rådsprotokol
1630.
S. 217: Rustningsbyrden i 30’erne: Acta 904 a, mønstringsrulle 17. april 1638. —
Torstensson i Flensborg : Acta 904 a: n7i, 3/< og IK/n 1644.
S. 218: Ekstraskatter og restancer: Acta 904 a. 1644: St. Marie sogn: 3665 mark 2
sk. og St. Nikolai sogn: 1965 mark 4 sk. i restance. — Moralsk opløsning: Kæmnerretsprotokol 1644—45; se nærmere under Træk af dagliglivet. — Udgifter 16'ii—50:
Schütt anf. arb. = 2 millioner guldmark.
S. 218—19: Den store nordiske krig og Flensborg: Voigt I, s. 412 ff.; Böckmanns
beretning om 1713 i acta 945 VIII.
S. 220: Kæmnerskifte : Byvedtægten 1600, tit. I, art. 10 i Corp. St. Slesv. II, privilegiebog 1592 i Flensburgensien 941, rådsprotokol for 17/s 1673. — Kæmnernes godt
gørelser: Jordebog 1594 i acta 212. — Bysvendene : Byvedtægten 1600, rådsprotokol
for 20/is 1636. — Byggevedtægt: Byvedtægten 1600, tit. VI, art. 1. —- Tilgang og
afgang af borgere: .Jordebog 1594.
S. 221: Klosteret og kloslerforstanderne : Sejdelin II, s. 370, Flensburgensien 941.
— Legatstiftelser: Atzersens legat: Acta 752, Mehrfeldts legat: Acta 783. — Tiggeri:
Byvedtægten 1600, tit. 54, rådsprotokol for 2/i- 1680.
S. 222: Afgift af ejendomshandeler: Rådsprotokol for
1609. — Borgmestrenes
indtægter: Claeden II, s. 164.
S. 223: Magistratsmedlemmernes godtgørelser: Corp. St. Slesv. II, s. 311—15.
S. 224—25: Kamp om byrdefordelingen : Rådsprotokol for H/n 1576, Voigt I, s. 408
—09.
S. 225: Borgmester Møllers løn: Rådsprotokol for J:!/i 1672.
S 225—26: Revision af skatteligning : Rådsprotokol for :1/i 1662, smst. 4/r. og ,0/ii
1662, kommissionsprotokol 1698.
S. 226: Klage over skatter 1662: Acta 232. — Rådets privilegier : Corp. St. Slesv. II,
s. 313—15.
S. 227: De 2b og borgmestervalg : Rådsprotokol for 27/i 1697. — De 24- og finans
forvaltningen: Alnor s. 95. — Ny strid om skatter: Rådsprotokol for 7/s 1693, acta
232.
S. 228: Forlig om skatter m.v.: Overenskomst af 27/-. 1698. — Magistratsprivilegier
og de 2'f.s repræsen talionsret : Corp. St. Slesv. II, s. 317—20.

Stadens bygninger og borgerhuse
S. 229: Prospekter af Flensborg: Georg Beyers epitafium fra 1591 i St. Mariekirken, Hoogenbergs stik i Braunius Theatrum urbium IV (1588—90).
S. 229—30: Stråtag: Byvedtægten 1558, art. 24 i Sejdelin II, s. 845—46, byvedtægten
1600, tit. 10 i Corp. St. Slesv. II, rådsprotokol for 1672, 1674, 1677, 1681 og 1691.
S. 230: Svin i gaderne: Acta 976 a. — Gader og brønde: Flensborg stadsret 1284
i Sejdelin II, s. 868 ff., byvedtægten 1600, tit. 5, art. 4 i Corp. St. Slesv. II. .
S. 231: Bymuren: Georg zur Beckes fortegnelse i Stadtbok, byvedtægten 1600, tit.
4, 5, 6 i Corp. St. Slesv. II.
S. 233—34: Rådhuset: Sejdelin I, s. 477 ff., Diarium Flensburgensc 1594, Rivesell
s. 74, 326.
S. 234 : Tingstedet : Skødebog, Voigt I, s. 225. — Franciskanerklostret : Sejdelin II,
s. 206, 220 og 231—32.
S. 236: Skibbroen: Byvedtægten 1558, art. 3 i Sejdelin II, s. 837, Diarium Flens
burgensc, Sejdelin I, s. 564 og 606, Danckwerth: Landesbeschreibung (1652) s. 54 og
104. — Private broer: Rådsprotokol for :l/s 1583.
S. 237: Kompagnihilset: Borgerbogen 1558, fol. 23.
S. 238: Vej mellem husene: Jordebogcn 1599. — Udbygninger og rækværk: Råds
protokol for 15/3 1589 og ,9/- 1593.
S. 240: Huse uden for bymuren: Acta 262.
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Højtysk sejrer som skriftsprog. Plattysk og dansk talesprog
I almindelighed henvises til den under s. 98—108 anførte litteratur.
S. 241: Højlysk skriftsprog : Th. O. Achelis: Die niederdeutsche Sprache im Her
zogtum Schleswig (Niederdeutsche Monatshefte 1928) s. 45, Allen I, s. 96 f. —
Skrivere— domstolene : Sdj. Hist. III, s. 150 f., Bock III, s. 42 ff.
S. 242: Kirken: Allen I, s. 87 f., Sach III, s. 251 ff., Bock III, s. 45 ff.
S. 243: Undervisningssproget: Sdj. Hist. II, s. 454 f., Bock III, s. 48 f. — Gilderne
og lavene: Schütt I, s. 245 ff. — Flensborgernes litterære frembringelser : Sml.
Beese: Die neuhochdeutsche Schriftsprache in Hamburg während des 16. u. 17. Jh.
s. 23 og Heuser: Die neuhochdeutsche Schriftsprache des 16. u. 17. Jh. zu Bremen
(1912) s. 57 f. med Schütt I, s. 114 og s. 240 ff. — Det danske skriftsprog : Allexi I,
s. 45 og s. 249, O. H. Moller: Vermischte Nachrichten und Urkunden (1775) s. 25,
Schütt I, s. 215 ff. og II, s. 65 f., Sdj. Hist. III, s. 146 f., Alnor s. 119, Bock III,
s. 169 ff.
S. 244—246: Det plattyske og danske talesprog i Flensborg : Allen I, s. 97 f., II s.
11 ff., Sach II, s. 54 f., Schütt II, s. 65 f., Sdj. Hist. II, s. 300 f., Bock I, s. 254,
Mousing i Schl.-Holst. Jb. 1921, s. 78, Fr. Andresen: Flensburgs Geistesleben i Schl.Holst. Jb. 1921, s. 72 f., Sdj. Hist. III, s. 310, Chr. Pedersens Danske Skrifter IV,
s. 154, Thorsen I, s. 55, Da. Mag. I, s. 43, C. Danckwcrth : Neue Landesbeschreibung
(1652) s. 105, Johs. Moller: Isagoge ad hist. Chersonesi Cimbricae III—IV (.1691»
s. 271, J. H. Seelen: Memorabilium Flensburgensium (1752) s. 87, Johs. Moller:
Von billiger Liebe u. Hochachtung der Land- oder Muttersprache (1722) s. 13 f.,
Ulrich Petersen: Ms. 702 ff. (RA.), Anders Bjcrrum i Tønder gennem Tiderne II,
s. 446 ff.

Præster og generalsuperintendent. Pietisme
S. 247: Friedrich Dame: E. Feddersen: Kirchcngesch. Schleswig-Holsteins II (1938)
s. 294 f.
S. 248: Tetingstriden: Feddersen anf. arb. s. 300 f., L. J. Moltesen: Fredrik Brekling (1893) s. 12 ff. — Tredivearskrigen : Jonas Hoyer: Mein Haus Protokoll s. 79
(Flensburgensien 945).
S. 249: Beinboths kaldelse: Danske Kane.: Sjæll. tegnelscr 1638—39, fol. 36 v.
(RA.). — Stephan Klotz: Dansk Biogr. Leksikon (H. F. Petersen), Feddersen anf.
arb. (se reg.). — Klotz’ kaldelse og bolig: Fortid og Nutid XVI, s. 158 og 163
(H. F. Petersen).
S. 250: Kurfyrsten: Freiherr Louis Ferd. von Eberstein: Kriegsberichte (1889)
s. 36 ff.
S. 251: Magistratens skrivelse: Ty. Kane. IA—1670 VI c. Indkomne Breve (RA.).
S. 252: Krekling: Moltcsen anf. arb., Feddersen anf. arb. s. 339 f.
S. 254: Klotz’ Praxis pietatis: Udg. af Stephan Jebsen (1708) kap. I.
S. 255: Separatismen: Th. Matthiesen: Erweckung u. Sop. in Nordfriesland (1927)
s. 7 ff.
S. 256: Pietismen i Flensborg: Michael Neiiendam: Erik Pontoppidan I (1930)
s. 76 f., 208 f., 243 f.
S. 257: Forliget 1121 : Trykt hos Claeden I, fortale s. 16, anm. f.
S. 258: Søfarende i slaveri: Acta 805, fase. 1.

Bygnings- og billedkunst
S. 261: Borgerlig bygningskunst: E. Sauermann: Alt Flb. Haus i Kunstkal. 1915.
S. 262: Skulptur og malerkunst, kunsthåndværk : C. A. Jensen: Snedkere og Billedsnidere 1530—1660 (1911), W. Scheffler: Zur Renaissanceplastik i Schl.-holst. Jahr
buch XIX (1930—31), s. 95 ff., samme i Kunstkai. 1911, s. 21 ff.
S. 263: Kirkeinventar. Med hensyn til kirkernes kunstneriske arbejder kan i al
mindelighed henvises til Voigt I og Haupt I. Om H. Mattis se Weilbachs kunstner
leksikon II.
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S. 270: C. G. Cibber, /I. Wulf og II. Ringerink: H. Faber: Caius Gabriel Cibber
(1926), Weilbachs Kunstnerleksikon I—III, Holzbildwerke aus der Werkstatt Hein
rich Ringelings i Festschrift des Kunstgewerbemuseums in Flensburg (1928) s. 137 ff.
S. 271: II. Jansen, N. Andrea og M. Lorch: Weilbachs Kunstnerleksikon I og II, F.
Fuglsang: Melchior Lorch als Maler i Aus Schl .-Holsteins Geschichte und Gegenwart
(1950) s. 62 ff.

Skolen i 17. århundrede
Latinskolen.

Hvor intet andet er anført, bygger skildringen på O. M. Brasch: Flensborg Latinog Realskoles Historie I (1861). Desuden er benyttet Johs. Moller: Kurtzer und eil
fertiger Entwurf der Historie der . . . Flensburgischen poubliqven Stadt-Schule
(1717) og B. L. Königsmann: Geschichte der Flensburgischen Stadtschule I—II
(1800—07).
S. 273: Planer om oprettelse af gymnasium og universitet : RA. : Ty. Kane. I. A.
Flensborg by. Indkomne breve m. m. ca. 1521, ca. 1566—ca. 1660, 1718—16 og uden
år (udat. skrivelse fra provst Fr. Dame), Danske Samlinger III, s. 193.
S. 274—75: Gaver og legater til skolen: Flensborg Latin- og Real-Skoles Indbydel
sesskrift 1860 (M. Dittmann). — Rektorer og lærere til 1700: Zeitschrift der Zentral
stelle für Niedersächsische Familiengesch. XIII (1931) s. 149 ff. (Th. O. Achelis).
S. 276—77: Sperlings reorganisation af skolen: Paul Sperling: Scholac Flcnsburgensis administrate (1589). Uddrag i oversættelse af dette værk er givet i Brasch
auf. arb. s. 24—53, ligesom en del af indholdet er gengivet i Voigt I, s. 338—42;
jvnfr. også Aus Flensburgs Vorzeit I (1887) s. 38—61 (Karl Flebbe).
S. 278: Skolelove 1720: Verschiedene Gesetze und Anordnungen . . . (1722).
Folkeskolen.

Hvor intet andet er anført, bygger skildringen på acta 520 (regulativer for skriveog regnemestrene i Marie sogn 1678 og u. år), 602 (skrivelse fra magistraten af 8/t
1753), 660 (koncept til skrivelse af ‘A 1701) og 676 (div. udtalelser vedr. privatsko
lerne og de tyske skoler 1696 og 1709); jvnfr. også J. J. Galisen: Das Flensburger
Schulwesen bis 1886 (1886), samme: Kirche und Schule (ms. i Flb. B. ark.) og Nach
richten über das Flensburger Volksschulwesen, udg. af P. L. Madsen (fremtidig ei
teret: Nachrichten) IV, s. 65—71 (Marie skole) og VII, s. 57—61 (Nikolai skole).
S. 279—80: JEldste omtale af St. Ilans og Jørgensby skoler: St. Hans kirkes arkiv:
Memorial anf. år, A. XVIII 2265 (LA.). — Forbud mod biskoleholderes undervisning
i skrivning og regning: jvnfr. foruden de ovenfor anførte kilder bl. a. acta 143
(skrivelse af -Vm 1696) og Fl. M. kirke: Memorial 1655 og 1660 samt 1721—50, s.
71—77.
S. 281 : Jørgensby skole: A. XVIII 2265 (LA.), acta 663; jvnfr. også Nachrichten V,
s. 122—24.
S. 282—83: Skrive- og regnemestre: Personalhistorisk Tidsskrift 1948, s. 42—54
(Åge Bonde), A. XVIII 2266 i LA. (udtalelse 1746 om Fr. Reddeling).

llåd og borgerskab
Ang. kilderne til oplysningerne om de enkelte skegter og personer se indledningen
til noterne vedr. s. 182—197.
S. 285: Byskatten 1620: Acta 210 a, I.
S. 288: Slægten Boysens afstamning: Sdj. Aarb. 1942, s. 279—80 (Hvidtfeldt). —
Johan Müller: A XVII 985 (LA.). — Borgmestrenes uddannelse : Carsten Beyer: Joa
chim Sturm: Der sterbende Jacob . . . Lcichen-Predigt . . . des . . . Herrn Carsten
Beyer (1644), O. H. Moller: Erneuertes Andenken des . . . Gerdt v. Merfcldt (1773).
Lorenz Faust: O. H. Moller: Geneal. Tabelle u. Nachricht von der Valentinerischcn
Familie . . . (1778). Marens Schröder: O. II. Moller: Erneuertes Andenken des
Flensb. Bürgermeisters Marcus Schröder . . . (1782) s. 17 f. Ilans Boysen: Stcph.
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Klotz: Predigt bcy dem Lcich-Begängniss des H. Jobs. Boysen (1619). Ilinrich Ja
cobsen: Th. O. Achelis’ samlinger om studenter i landsarkivet i Åbenrå. Gerhard
Reimers: Mollers utrykte tavler i Fl. B. ark 100 (Hoë) og 179 1 (Reimers). Jørgen
Valen tiner : O. H. Moller: Geneal. Tabelle . . . der Valentinerschen Familie . . . (1778).
9.292: Universitetsstudier: Th. O. Achelis’ samlinger i landsarkivet i Åbenrå.
S. 293: Bysekretærer : Flensburgensien 947, Alnor s. 141 ff., Schütt s. 91, 117, 167.
Achelis’ ovennævnte samlinger samt oplysninger i brev af 27/s 1940 til forf., Zeit
schrift XXI, s. 375, O. H. Moller: Nachrichten von den Vorfahren Georg Claedens
(1779).
S. 294: Bestemmelsen af 1710 om attester: A XVII 176, 986 (LA.). — Byfogder:
Acta 25, 146, Flenburgensien 947, A III 1391, XVIII 2245 (LA.), Alnor s. 120 ff., 164
ff., Rivesell s. 69 f., 73, 121 f., Schütt s. 100, 167, Achelis’ ovennævnte samlinger,
Franz von Jessen: Slægten von Jessen (1937) s. 9, 14, samme: En slesvigsk Stats
mand I (1930) s. 3, O. H. Moller: Geneal. Tabellen u. Nachrichten von Lorenz Prehn
... (1774), samme: Geneal. Tabellen von der Prehnischen u. anderen Flensb. Fa
milien (1774). — Stadsfysicus og apotekere: Nordelbingen IX, 3 (1933) s. 285 ff.
(Graef), acta 210 a, I, Schütt s. 174, Rivesell s. 238, 542, Jahrbuch des Angler Hei
matvereins III (1932) s. 15, O. H. Moller: Hist. Nachricht . . . von den kgl. Pröbsten
... (1751) s. 11, samme: Nicolaus Nummensen (1777). — Præsterne: Oplysningerne
herom er hentet fra Otto Fr. Arends: Gejstligheden i Slesvig og Holsten I—III (1932).
S. 296: Latinskolens lærere: Zeitschrift der Zentralstelle für Niedersächsische Fa
miliengeschichte XIII (1931) s. 149—157 (Achelis). — Skrive- og regnemestre : Personalhist. Tidsskrift 12. r. III (1948) s. 42—54 (Åge Bonde). — Amtmænd : J. Hoyer:
Mein Hausprotokoll (Flensburgensien 945), Claedcn I (se registret) og II, Hover s.
45, Fritz Jürgensen West: De kgl. Amtmænd i Hertugdømmet Slesvig 1660—1864
(særtryk af Personalhist. Tidsskr. 7. r. VI, 1921) s. 5 f.
S. 297: Amtsforvaltere : Reinhusen 1449, Schütt s. 59, 63 f., Samml. der wichtigsten
Abhandlungen ... in der Schicsw.-Holst. Anzeigen III, s. 123 f., Jonathan Smiths
utrykte samlinger om amtsforvaltere i landsarkivet i Åbenrå. — Universitetsstudier:
Th. O. Achelis: Gelehrte Bildung und Universitätsstudien der Flensburger bis zum
Ende des 18. Jahrhunderts (FL N. okt. 1927), Achelis’ ovennævnte samlinger.
S. 298: Antallet af nye borgere: Acta 146, Erich Hoffmann: Die Herkunft des Bür
gertums in den Städten des Herzogtums Schleswig t Q. u. F. XXVII, 1953) s. 125—
144, 246—250. — De nye borgeres hjemstavn : Hoffmann anf. arb. s. 125—44, 198-222, 246—250.
S. 301 : Barberernes skrå 1682 og rebslager- og glarmestrenes skrå 1650: Overrettens
arkiv pk. 35 (RA.). — Snedkernes lavsprotokoller: Fl. B. ark.: håndskriftsamlingen
4/i a, 4/< b, Vu.
S. 302: Udvandringen til Trondhjem : Norsk slcktshist. tidsskrift III (1931) s. 1—27
(O. Schmidt), Henv. Mathiesen: Magistratspersoner i Trondhjem 1377—1922 (1945).
— Vibes udtalelser 1708: Bernt Moe : Tidsskrift for den norske Personalhistorie 1 r.
I (1840—16) s. 538 ff. — Kongsberg: Norsk slektshistorisk tidsskrift II (1929) s.
288 ff. (Hjcrsing). — Bergen: N. Nicolaysen: Bergens Borgerbog 1550—1751 (1878).
— Ekstraskatten 1719: Rtk. Ekstraskattekommissioner. Taksationer til Ekstraskatter
for 1711, 1714—16, 1718—21 for Byer og Amter i Flensb. By og Amt (RA.).
S. 303 : Indskrevne borgere 1680 og 1700: Voigt I, s. 386.

Handel og skibsfart
S. 304 : Verdensøkonomien : W. Sombart: Der moderne Kapitalismus I, 2 (1928),
navnlig s. 476 ff. og 556 ff.; skildringerne i Schultz’ Danmarkshistorie II og III og
Arups Danmarkshistorie (navnlig II, s. 316—338, 363 f., 468 f., 187, 564, 596 ff., 611
ff. og 674); jvnfr. Scandia III, s. 223 ff. og 214 ff. (Albert Olsen) samt Albert Ol
sen: Bybefolkningen i Danmark paa Merkantilismens Tid (1932) s. 3 ff.; Hist. T.
10. r. VI, s. 708 (Astrid Friis). — Oplandets råstoffer: Maria Rasmussen: Die Ge
schichte des Handels Flensburgs bis gegen 1700 (1920, maskinskrevet eksemplar i
FL B. ark.) s. 18 (forkortes i det flg. : Maria Rasmussen). I slutningen af 16. årh.
blev der knaphed på træ med forbud mod tradiuse og træudførsel.
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S. 305: Studeopdræt : Jürgens s. 25. — Fisk: Jvnfr. Seidclin II, s. 871, art. 22 i
stadsretten.
S. 306: Vejnettet og messerne: Jürgens s. 154 og 183 f., Arup: Varehandelens histo
rie (1926) s. 15. — Landhandelen: Bekræftelser af 1521 og 1545: Marie Nielsen: Bi
drag til Belysning af Flensborgs Handel og Skibsfart i 16. og 17. Aarhundrede i
Festskrift til Johs. Steenstrup (1915) s. 180; jvnfr. Sejdelin IL s. 148. — Læbælte:
Jens Clausen in. fl.: Aarhus gennem Tiderne II (1940) s. 236; jvnfr. om Kiel og
Wilster i Holsten: Jürgens s. 63. — Læbællcls indskrænkning : Jürgens s. 64; jvnfr.
Archivalische Zeitschrift bd. 39, s. 115 (Graef).
S. 307: Andre byers handel i Flensborg: Sdj. Hist. III, s. 93 (Johanne Skovgaard).
— Rettigheder som kongerigets købstæder: Marie Nielsen anf. arb. s. 178. — Told i
Sverige: Laursen: Danmark—Norges Traktater I (1907) s. 312 ff. (>/n 1540), II (1912)
s. 166 ff. (,H/n 1568), 233 ff. (,3/i2 1540), Sveriges historia till våra dagar IV (1920)
s. 367 (Hildebrand) og V (1923) s. 346, 391 (Hildebrand) samt Jürgens s. 246 ff.
S. 308: Ed om privilegier i Sverige og støtte til kongen: Maria Rasmussen s. 50. —
Vareoplag : Konung Gustaf I’s registratur XXIII (1905) s. 126 f., 178 f., 181 f., 197;
smst. XXII (1904) s. 454. — Västervik: Folke Lindberg: Västerviks historia 1275—
1718 (1933) s. 159, 377 ff. — Varehandelen med Sverige: Maria Rasmussen s. 50 f.,
Boëthius og Heckscher: Svensk handelsstatistik 1637—1937 (1938) s. 756 f. — Gjert
Smedis o. Ig. tilfælde: Kane. B.
1618 og Maria Rasmussen s. 50. — Gotland:
Louis E. Grandjcan: De danske Goflandsfarere (1950) s. 67. — Antal skibe i 1710:
Gunnar Kellgren: Gotland 1690—1720 (1942) s. 151 f., 156 f. — Varer fra Gotland:
Kane. B. 2'/« 1613, ’/ti 1614, 22/12 1632; jvnfr. Kellgren anf. arb. s. 178, 188.
S. 309: Narva: Kane. B. 2n/s 1580 og Maria Rasmussen s. 58, jvnfr. Hist. T. 7. r. II,
s. 541 ff. (Nina Bang). — Østersøbyernes sønderjyske og holstenske handel: Jürgens
s. 253 ff. — Danzig: Jürgens s. 254. — Varehandelen med Østersøbyerne: Maria
Rasmussen s. 56 f., 61.
S. 310: Indskærpelse af rettigheder : Kane. B. 5/i 1617, 2r,/r, 1630, % 1634; jvnfr. Ma
ria Rasmussen s. 37 og Kane. B. 30/7 1624 (kun varer ejede af flensborgere). — Stude
opkøb: BL a. Da. Mag. 4. r. VI, s. 245, Kane. B. 8/7 1561, s/i 1590, 3’/- 1592, Secher:
Forordninger og Recesser III, s. 156 f. (1603), Kane. B. 2/.( 1623. — Hovedkvarter for
studehandel : Jürgens s. 155, 159. — Hestehandel : Jürgens s. 164. — Korn: Kane. B.
«/n 1567, >3/« 1572, 3«/0 1589, 13/io 1572, ></n 1573, 2/8 1589, 2/i2 1622, '2/4 1624, '4/E, 3/t,
,5/n, 10/ii, 27/n og °/i2 1630, 3l/i, 10/s, 3l/i<*, 22/i2 og 24/i2 1631. — Skånemarkedet og Flens
borgs deltagelse: Arup: Danmarkshistorie II, s. 286 f., 357, 384, 619, Maria Rasmus
sen s. 37. — Flensborgerne som fiskere ved Skåne: Kane. B. °/8 1561, Secher anf.
arb. I, s. 203 (»/« 1592).
S. 311: Nibesilden: Secher anf. arb. II, s. 86 (22/s 1578), Saml, til jysk Historie og
Topografi VII, s. 294 (Wulff) og X, s. 95. (Gjerding), Klitgaard: Aalborg Købmænd
gennem 500 Aar (1931) s. 31, Maria Rasmussen s. 38, Jürgens s. 231. — De skif
tende sildemængder : Klitgaard: Nibe Bys Historie (u. a.) s. 12—33 forsk, steder og
s. 82.
S. 312: Klæde i 1551 og 162å: Sejdelin II, s. 1054 (2,/4 1551), Bricka og Fridericia :
Christian IV.s Breve III, s. 234 (>«/2 1634). — Silke og guldværk: Kane. B. '®/3 1575
(silko til dronningen), n/7 1580, ,G/2 1588, -°/i 1595, Sejdelin II, s. 640 (25/i 1556) og
s. 1054 (2>/4 1551 og 23/4 1608). — Filialer: Kane. B. -/ti 1573, 4/t2 1576, 2’/4 1577,
3,/r. 1579, 12/i 1583, Jürgens s. 231. — Flensborger rejser med kongen: Kane. B. p/2
1587. — Skanderborg : Jens Clausen m. fl.: Aarhus gennem Tiderne I (1939) s. 273.
— Ribe: Acta 308, fase. 1; om kirkegårde som markedspladser: Hugo Matthiessen:
Torv og Hærstræde (1922) s. 72 ff.; om flensborgcre med hør og isenkram i Ribe,
se også Hugo Matthiessen m. fl.: Ribe Bys Historie 1660—1730 (1929) s. 165, 167,
192, 217. — Varer fra Flensborg : Kane. B. >7- 1563, --/io 1563, ,3/n 1563, 20/4 1622,
Bricka og Fridericia auf. arb. I, s. 414 f. (2k/:j 1625), Maria Rasmussen s. 21 og 40,
Jürgens s. 44, 230, Kane. B. ,s/io 1603, 10/8 1604, 25/ia 1620 samt Jürgens s. 230 (skibe
og kanoner). — Toldordningen 1683: Christiansen: Dansk Statshusholdning II
(1922) s. 706 ff., Maria Rasmussen s. 41.
S. 313: Udførselstold i Norge: Kane. B. "/n 1567. — Varehandel på Norge: Maria
Rasmussen s. 41, 45; en stor del af silden gik til Danzig. — Trondhjem og Bergen:
Norsk slektshistorisk tidsskrift III, s. 2 f. (Olaus Schmidt), Kane. B. 27/2 1591.
S. 314: Licens- og smughandel : Norske Rigsregistranter IV (1867) s. 6, 192 f., 197,
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368, VII (1880) s. 467, 502, 659, IX (1885) s. 86; sml. Maria Rasmussen s. 46 f. og
Jürgens s. 239—55 forsk, steder. — Island: Maria Rasmussen s. 47 f. og Jon J.
Adils: Den danske Monopolhandel paa Island 1602—1787 (1926—27) s. 500 f. —
Varer Husum—Flensborg : Sejdelin II, s. 684—86, 704, Zeitschrift IV, s. 103 ff.
(Wolff). — Konflikt med Husum: Jürgens s. 127—135, Beccau: Versuch einer Dar
stellung d. Gosch. Husums (1854) s. 97. Om den videre handel vestpå fra Husum
med levnedsmidler bl. a. Sejdelin II, s. 53, 66, 74, 77, 78.
S. 315: Stude: Jürgens s. 288, 164 f.
S. 316: Lübeck: Maria Rasmussen s. 52 f. — Fart på Sydeuropa: Maria Rasmus
sen s. 63 f. I den ostindiske handel deltog Flensborg passivt, idet man i 1619 ind
skød 3300 rdlr. i det Ostindiske Kompagni, et beløb, der dog ikke var højt sam
menlignet med andre byer i monarkiet, se Hist. T. 10. r. V, s. 624 f. (Willerslev).
— Havneforhold : Maria Rasmussen s. 80—86, Flcnsburgensien 952, Sejdelin I, s.
606 f., Rivesell s. 117, Alnor s. 82—84. — Vejeren: Alnor s. 84—86. Foruden veje
ren var til havnen knyttet brofogden og »kieckeren«: Maria Rasmussen s. 94.
S. 317: Lavene: Wedel s. 102 ff., Maria Rasmussen s. 75 f. — Søforsikring : J. O.
Bro-Jørgensen : Forsikringsvæsenets Historie i Danmark indtil det 19. Aarh. (1935)
s. 70 f. — Skipperlavet som søret: Alnor s. 67 f. og N. Falck: Handbuch des
Schleswig-Holsteinischen Privatrechts III (1825) s. 209. — Skipperens beføjelser:
Maria Rasmussen s. 76 f. — Borgerskabsbetingelse : Sejdelin II, s. 837 f. (Politiordng. 1558). — Lære- og svendeår: Maria Rasmussen s. 70 f. I slutningen af 16.
årh. var der også tilløb til et modsætningsforhold mellem storkøbmænd og høkere
(se snist.). — Skibsbyggeri: Kane. B. 7/is 1603, xa/i 1604, 30/i og ,3/n 1618, Vs 1619,
-’’/s 1620, u/n 1620, 27/i2 1635; sml. Maria Rasmussen s. 87 f. : byen havde skaffet en
kran til fælles nytte.
S. 318: Kanonstøberi : Hist. T. 6. r. VI, s. 140 (Emil Madsen). — Papir: Nicolai
Haase: Das Aufkommen des gewerblichen Grossbetriebes in Schl.-Holst. (1926) s. 209.
— Krudt og teglværk: Thomas Matthiesen: Gründung und erste Entwicklung der
Flensburger Neustadt (1949) s. 93 f., 96 f. — Den almindelige nedgang: Wedel s.
107. — Udvandringen : Foran s. 313; Zeitschrift LX, s. 24—59 (Graef), Albert Olsen
auf. arb. om bybefolkningen s. 22. — Krigene: Otto Schütt: Die Stadt Flensburg
im Dreissigjährigen Kriege i Aus Schl.-Holst. Geschichte und Gegenwart, Festschrift
für Volquart Pauls (1950) s. 75—91.
S. 320: Danckiverth: Caspar Danckwcrth : Newc Landesbeschreibung . . . (1652)
s. 105. —■ Skibstal: Acta 319; Henrik Rantzau satte i 1597 Flensborgs skibstal til
200 (»Naves magnas & parvas habet circiter ducentas«: Cimbricae Chersonesi Descriptio Nova i Monumenta inedita rerum Germ. I (1739) sp. 55), men pålidelighe
den er vel tvivlsom. — Skatter: Edv. Holm: Danmark—Norges indre Hist. II, s. 391
f. _ Folketal: Sdj. Hist. III, s. 289 (Hjclholt). — Stude: Hist. T. 10 r. VI, s. 141—
176 forsk, steder (Rise Hansen). — Store nordiske krig: Sdj. Hist. III, s. 280 (Hjelholt).

Håndværk
S. 321: Oplysninger om de ældre lav findes hos Wedel. Aug. smedene se Sejdelin
II, s. 98—106 og Die Statuten des Verbandes der Flensburger Schmiedegesellen aus
dem 15.—17. Jahrhundert, udg. af C. II. Metger (1883) s. 13—18. — Frederik I.s
modstand mod lavene: Nyrop II, s. 403—07. — Navngivne håndværkere i det 16.
årh.: Sejdelin II, s. 553, 695—96 (murermestre), 306—07, 621, 701 (bøssestøbere),
356—57, 374, 385—91, 409—10, 975 (møntmestre), Reynold Junges Møntmestcrregnskaber 1534—40 (1934) s. XXVII, Erwin Nobbc: Flensburg als Münzstätte i Voigt I,
s. 361—65. — Skrædderlav : Dr. Schütts notat i acta 407 1 efter Liber sentent, fol. 86.
— Pungmagere : Schütt s. 236; jvnfr. Flcnsburgensien 971 I buntmagere. — Barberlavet: Flensburgensien 970 I, Chr. Voigt: Das Amt der Barbiere in Flensburg (1906)
s. 11.
S. 322: Bødkerskrå og rebslagerskrå: Flensburgensien 970 II; Wedel s. 138—10 op
lyser, at der i skråen 1570 nævnes en ældre skrå fra 1557. — Snedkere, giarmestre
og malere: Flensburgensien 970 II, giarmestre, 971 I, malere. — Smedeartikler :
Flensburgensien 972, Schütt s. 235. — Kobbersmedelav: Wedel s. 31. — Politifor-
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ordningen, af 1558: Sejdelin II, s. 841—42, Der Stadt Flensburg . . . Policeij-Ordnung
14/i 1600 (1778) s. 29—32. — Bagerne: Nie. Haase: Zur Geschichte des Flensburger

Bäckerhandwerks (1926) s. 4—5.
S. 323: Snedker- og glarmesterskrå 1504: Originalen mangler, men en ufuldstændig
afskrift i Flensburgensien 971 I, malere; andre kopier i acta 354 a og Ty. kane. I. A.
D. 67 (RA.), Wedel s. 131—33, Rust s. 21—39. — Byrådets forskrift for snedkerne :
Flensburgensien 970 I, Allgemeines ,H/o 1604, Rust s. 40.
S. 324: Smedesvendenes artikler: Die Statuten des Verbandes der Flensb. Schmiede
gesellen, udg. af Metger, s. 19—26.
S. 326: Barberlavet : Voigt: Amt der Barbiere s. 8 og 11. — Slagternes antal: Flens
burgensien 971 II. — Undersøgelse 1131: Kommercekollegiets ty. Extract Prot., Jour
nal A 1736—37, 51/168 (RA.), acta 354 I; om begrænsninger i antal af svende, lær
linge, vævestole osv.: Ty. Kane. I. A. D 38, J/i 1755 (RA.). — Forbud mod skoma
gernes handel på markeder : Flensburgensien 972 og acta 133 (Copeyen der Privile
gien . . .) 3/s 1672.
S. 327: Byrådsmødet 1600 og forordningen 1613: Flensburgensien 970 I, Rust s.
40—45. — Byrådsmøder 1618 og 1619: Acta 354 I og Flensburgensien 970 I, 2T/n 1618
og «/< 1619.
S. 329: Skomagerskrå 1642: Kopi i Flensburgensien 972, Wedel s. 139. — Xyc lav:
Enkelte af de originale skråer opbevares endnu i de pågældende lavs lader; kopier
af de fleste findes i Flensburgensien 970—72, af en del desuden i acta 354 a og i Ty.
Kane. I.A. A 87, læg 3 (RA.). Kopier af kgl. konfirmationer ligeledes i Flensburgen
sien 970—72. — Lavsaftale 1653: N. Haase: Zur Geschichte des Flensb. Bäcker
handwerks (1926) s. 6—7.
S. 330: Barbererne: Voigt: Amt der Barbiere s. 11—14.
S. 332: Rebslagerne i Husum: Zeitschrift XLVIII, s. 22.
S. 333: Koldingreces 1558: V. A. Secher: Corpus Constitutionum Daniæ I (1887—
88) s. 38.
S. 334 : Amtmandens skrivelse 1654: Omtalt i konfirmationen •/» 1731 (acta 406 I);
acta 407 I. — De 24 mænds møde 1661: Flensburgensien 970 I. — Forordning jule
aften 166'i: Acta 133 og 355 I. — Bestemmelsen 1686: Acta 355 I; Allgcm. LandConstitutiones bis 1730. — Reskript 1101: Acta 133. — Bestemmelse 1111: Allgem.
Land-Constitutioncs bis 1730.
S. 335: Christian IV.s skrivelse til rådet: Acta 414, Rust, s. 47. — To bogbindere:
Flensburgensien 970 I, bogbindere. — Snedkerne : Rust s. 50—52.
S. 336: Strid om rang og kirkestoleplads: Flensburgensien 970.
S. 337: Præsten ved St. Hans kirke: Haase: Zur Geschichte des Flensb. Bäcker
handwerks s. 21.

Bymark og grandevilkår
I almindelighed henvises til de kilder, der er anført ved noterne til s. 130—37.
S. 337: Skelstridigheder: Claeden I, s. 288, acta 452 og 468. — Beridning 1558:
Nachricht von dem Flensburgischen Stadtfclde . . ., (1754), Sejdelin II, s. 806 ff.
S. 338: Forliget 1602: Acta 86; jvnfr. Claeden I, s. 269 ff. — Besigtigelser: Acta
85; jvnfr. Claeden I, s. 273 ff. — Striden mellem Nikolai og Marie kommuner:
Acta 452, Claeden T, s. 288 ff.
S. 339: Private løkker: Sejdelin II, s. 423 f., Claeden I, s. 318 ff., acta 212 og 469.
S. 340: Opdyrkning : Acta 445. — Driftsform : Acta 437 og 452. — Galmadeløkken :
Acta 438, fase. 1, og 469, fase. 1.
S. 341: Stavnenes størrelse: Zeitschrift LXV, s. 113 (Voigt). — Bortlejning og
salg: J. J. Callsen: Flensburg, håndskrift i Fl. B. ark s. 80 og acta 452. — Adelsmand: Acta 438, Claeden I, s. 368 ff.
S. 342: Strid i St. Hans sogn: Acta 462 a-b, Voigt I, s. 60. — Vedtægter: Acta
437 a, 438, 445 og 468.
S. 346: Skov: Sejdelin II, s. 404 f., 507, Claeden I, s. 282 f., Claeden: Historische
Abhandlung von den bey der Stadt Flensburg belegenen Kirchen-Hölzungen (1773),
Thode anf. arb. s. 8 f., Voigt I, s. 63 f.
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Træk af dagliglivet.
S. 347—48: Klædedragt, smykker, fester: Byvedtægten 1600 i Corp. St. Slesv. II,
tit. 29—48, acta 174, 860 og 942.
S. 348: Brug af trompeter: Rådsprotokol af 12/o 1589.
S. 349: Stævningel' ang. fester: Kæmnerprotokol II, fol. 305. — Stævninger ang.
silke og fløjl: Kæmnerprotokol II, fol. 2, 257. — Rangforordning 1650: Acta 74.
S. 350: Adel og borgere: Sdj. Hist. II, s. 428. — Pommerenings retssager: Voigt I,
s. 294, Rode Bok fol. 122—23, C XII, 1, 502 (LA.).
S. 350—51: Adeliges voldshandlinger: Heimat XI—XII.
S. 351: Spænding mellem adelige og borgerlige: Byvedtægten 1600, tit. 14 i Corp.
St. Slesv. II. — Vægtertjeneste : By vedtægten 1600, tit. 2, 6, 55 i Corp. St. Slesv. II.
S. 352: Ny vægterordning: Rådsprotokol af ,o/io 1633. — Brandskade : Rådsprotokol
af ,s/i 1703. — Ulovlige boliger: Rådsprotokol 1576, 1578 og 1581. — Forbehold ved
salg af hus: Skødebog 1547.
S. 353: Sag om afløb: Rådsprotokol 1650, fol. 19. — Garvernes affald: Rådsproto
kol 1650, fol. 46. — Faldefærdige huse: Rådsprotokol af 2:,/i 1665, fol. 437. — Affald
i møllestrømmen : Rådsprotokol af -°/io 1666. — Søndagsro i kirketiden: Rådsprotokol
af 4/o 1703. — Øludskænkning : Rådsprotokol af ’/io 1663, fol. 328. — Ølpriser: Råds
protokol 1664, fol. 383. — Forbud mod fransk brændevin: Rådsprotokol 1664, fol.
423. — Udskænkning i Kompagnihuset: Rådsprotokol af u/n 1653.
S. 354: Fest for Christian IV: Diarium Flensburgense for 3,/s 1593. — Frederik II
til bryllupsfest : Reinhusen 578, Diarium Flensburgense 2h 1586. — Apotek: Råds
protokol 1601. — Edsvoren barber: Byvedtægten 1600, tit. 14, art. 3 i Corp. St.
Slesv. II; embedsed for barberen M. Frantzen i rådsprotokol for
1600, fol. 117 f.
S. 354—55: Pestepidemi: Borgerbogen 1565, fol. 69, rådsprotokol for 22/i og ”/t
1584. — Pesthus og begravelser : Kæmnerregnskaber 210 b/ 24, 32, 33, 38. — Pest:
Rådsprotokol 23/h 1663, fol. 342, og »/12 1705, fol. 340.
S. 355—56: Hekseprocesser: Rode Bok 1607—08, fol. 327 f., 250 f., 256 f., 258 f.
og 261—62.
S. 357: Tyvefingres magt: Rode Bok 1560 og Reinhusen 58. — Tyverier og røver
køb: Kæmnerprotokol 1644, fol. 18, 23, smst. 1645, fol. 127, 208. — Flere tilfælde
af hæleri: Kæmnerprotokol 1645, fol. 125—26, 161, 186, smst. 1646, fol. 310.
S. 358: Treja-præsten : A XVII 990 (LA.).
S. 358—59: Slagsmål og injurier: Kæmnerregnskaber 210b/27—28, kæmnerprotokol
for **/- 1647, fol. 161, kæmnerprotokol II, fol. 166, 190, 318.
S. 359: Hinrich Christophersen : Rådsprotokol 1654, fol. 14—16.
S. 359—60: Om hor og utugt: Byvedtægten 1600, tit. 50 og 53 i Corp. St. Slesv. II,
rådsprotokol for 6/~ 1630, kæmnerregnskaber 210 b/39—40, fol. 219, kæmnerprotokol
II, fol. 39, 51, 91, 113, 133.

Rettelser
Side
—
—
—
—
—

364, linie I fra neden.
369 — 33 fra oven.
378 —
7 fra neden.
382 —
3 fra oven.
383 — 12 fra neden.
385 —

27 fra oven.

Læs: Hansestädte.
Læs: 1294.
Læs: Hoyers.
Læs: Ringerinks.
Læs: for Byer og Amter i den kgl. Del af Slesvig:
Flensb. By og Amt.
Læs: Grossbetriebes in Schl.-Holst. (1926).

