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Tønder under jorden
Arkæologiske undersøgelser i det middelalderlige Tønders
byområde
/ Tønder er der i de seneste dr foretaget flere
arkæologiske udgravninger, som har bragt
ny viden om byens ældste historie. Herom
beretter Lennart S. Madsen, Haderslev Mu
seum.

Da den arabiske geograf al-Idrisi i
1130'erne sad ved kong Roger 2.'s hof i
Palermo på Sicilien, og udarbejdede en
ny geografi over den kendte verden, hav
de han aldrig selv været i Nordeuropa.
Men en af hans hjemmelsmænd havde,
og blandt de steder, han havde beskre
vet for Idrisi, var Tundira. »En havn, der
ligger beskyttet for al slags vind og om
SØNDERJYSK MÅNEDSSKRIFT 10-93

givet af bygninger«, havde han fortalt,
og det nedfældede Idrisi i sin bog.1)
Alene fordi Tønder kom med i denne
verdensgeografi, ved vi idag, at Tønder
sandsynligvis er det nuværende Sønder
jyllands ældste by. De tre øvrige køb
stæder, Haderslev, Aabenraa og Sønder
borg synes alle at være opstået tidligst i
1100-tallets anden halvdel, altså flere år
tier efter at man i Palermo havde hørt
om Tønder.
Det må anses for uomtvisteligt, at der
ved Vidåens bred i 1100-tallets første
halvdel lå en bebyggelse ved navn Tøn
der, men hvornår den er opstået, og hvad
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dens forhold til det nærliggende Møgel
tønder kan have været, vides der intet
om. De må dog begge have eksisteret på
dette tidspunkt, og alene i kraft af sin for en landsby - ualmindeligt gunstige
beliggenhed må man antage, at Møgel
tønder har sine rødder tilbage i jernalde
ren, mens Tønder kan være opstået som
en ladeplads og handelsplads ved åen i
slutningen af 1000-tallet, hvor den slags
pladser dukkede op overalt i landet; i
Sønderjylland f. eks. Starup ved Hader
slev, Varnæs ved Aabenraa og Brovold
på Als. Den fik navn efter den nærlig
gende landsby, hvorimod landsbyen i
løbet af 1200-tallet fik sit navn ændret til
Møgeltønder, »Storetønder« efter Ribebispens store borg.2) I Haderslev, hvor
den samme udvikling skete, kom den
oprindelige landsby derimod til at hed
de »Gammel Haderslev«.

Tønders middelalderlige historie
- et kort rids
I løbet af 1200-tallet gennemgik Tønder
udviklingen fra by til egentlig købstad,
adskilt fra det omliggende land ved eg
ne love.
Byen må allerede tidligt have fået sin
egen kirke, indviet til Skt. Laurentius, og
i 1238 stiftede ridderen Johannes Naffnesøn og frue et fransiskanerkloster i
byen. Allerede få år senere, i 1243, fik
Tønder sin stadsret som en af de første
byer i Danmark. Borgen Tønderhus næv
nes første gang i 1285, og er sandsynlig
vis anlagt i årtierne forinden.
Den ældste bydel antages at have lig
get i den vestlige del af Vestergade, ned
mod Laurentiusstrømmen, men byen var
på et tidspunkt i løbet af middelalderen
genstand for en regulering. Byens grun
de blev opdelt i 120 »stavne« eller ma
trikler, og der blev opført en ny kirke,
Skt. Nicolai, der dog indtil ca. 1500 var
anneks til Laurentiuskirken. Skt. Nico
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lai, hvoraf idag kun tårnet er tilbage,
blev opført nord for byens øst-vestgående hovedstrøg og øjensynlig i tilknyt
ning til et firkantet torv.
Udvidelsen af byen og opførselen af
endnu en kirke kan ikke præcist dateres,
og Skt. Nicolai nævnes først med sikker
hed år 1500, selvom den muligvis er fle
re hundrede år ældre.
I middelalderens slutning, sandsyn
ligvis i årtierne før 1500, fik Tønder et
Helligåndshus i byens østligste del. Der
er desuden kilder, der antyder, at der
ved Tønder både lå et spedalskhedshos 
pital (en Skt. Jørgensgård) og et kapel på
vejen til Løgum kloster.
Et af de vigtigste elementer i Tønders
middelalderlige topografi var de to vand
løb, Vidåen og Laurentiusstrømmen, der
omkransede byens middelalderlige kær
ne. De har begge været genstand for re
guleringer og regulære flytninger, der
bevirker, at deres nøjagtige middelalder
lige forløb ikke kendes. Vidåen, der vi
des at være flyttet i 1590'erne, er sand
synligvis allerede i middelalderen ble
vet opstemmet til en mølledam.
Arkæologien
Dette er i korte træk, hvad man ved om
Tønders middelalderlige udseende og
udvikling. Byens talrige brande i 1500og 1600-tallet har været medvirkende
til, at der ikke er overleveret mange af de
middelalderlige breve, skøder m.m., der
i så mange andre byer danner grundla
get for kendskabet til placeringen af ga
der, torve, befæstning osv. For Tønders
vedkommende er man henvist til tilba
geslutninger fra senere kilder, samt til
de oplysninger, som arkæologien kan
give. Tilbageslutninger er tit givtige, men
ofte behæftet med den fejl, at det afgø
rende bevis for rigtigheden mangler. De
arkæologiske kilder er det eneste kilde
materiale, der i teorien er uudtømme
ligt. Nye udgravninger vil altid give nye
SØNDERJYSK MÅNEDSSKRIFT 10-93

Kort over Tønder, med de i teksten nævnte institutioner, gader niv. placeret. Tegn, af Jørn Andersen,
Haderslev Museum.

oplysninger, positive eller negative, der
på forskellig vis vil kunne supplere eller
forny forståelsen af en lokalitet.
De arkæologiske undersøgelser i Tøn
ders middelalderlige bykærne er imid
lertid kun få og små. Når man bortser fra
Nationalmuseets arkæologiske undersø
gelser på borgen Tønderhus (der iøvrigt
ikke vil blive behandlet her), er der kun i
de allerseneste år blevet udført egentlige
udgravninger i Tønders middelalderli
ge bymidte, startende med udgravnin
gen i forbindelse med restaureringen af
Tønders gamle rådhus på Torvet i 1985.
SØNDERJYSK M/\NEDSSKRIFT 10-93

Dette betyder dog heldigvis ikke, at der
ikke findes ældre iagttagelser, der giver
vigtige oplysninger om byens middelal
derlige udsende.3)
Skt. Laurentius kirke
Takket være en lang række ældre iagtta
gelser, er det muligt at stedfæste Tøn
ders ældste kirke, der blev nedrevet om
kring 1530.11700-tallet udgravede man
skeletter i haven til Vestergade 37, men
også i 1895,1938,1949 og i 1960 blev der
iagttaget begravelser i forbindelse med
byggearbejder på grundene Vestergade
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25 til 33. Der er aldrig fundet fundamen
ter af selve kirken, men den må have
ligget et sted på disse grunde, omgivet
af sin kirkegård. Sandsynligvis vil der
kun være plyndrede fundamentsgrøfter
tilbage af den helt nedrevne kirke. I den
stenfattige egn er alt blevet genanvendt.
Granitkvadre fra kirken er blandt andet
indmuret i Slotsvandmøllen, Latinsko
len og nogle pakhuse i Skibbrogade.
På grund af en energisk indsats fra
daværende vulkanisørmester A. J. Ras
mussen er der dokumentation af kirke
gården, idet han i forbindelse med byg
geri på Vestergade 31-33 i 1960 foretog
en undersøgelse. Fra hans hånd findes
bl. a. en skitse af jordlagene, der viser, at
skeletterne lå i to lag, henholdsvis 1,40
og 1,65 m under overfladen, og at der
under skeletterne fandtes en brønd.4)
Ved udgravningen til bankbygningen
fandtes desuden en udhugget søjlebase
fra en portal. Stenen må stamme fra Laurentiuskirken, og da den fandtes under
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et 1,5 m tykt slam- eller gytjelag, er det
ikke umuligt, at den er havnet i Laurentiusstrømmen i forbindelse med kirkens
nedrivning. 1 så fald må kirken have lig
get tæt på strømmen.
Det er tildels på baggrund af disse
iagttagelser af Laurentiuskirkens place
ring, samt naturligvis nærheden til Vidåen, at teorien om, at det ældste Tønder lå
placeret her, er opstået.
Der er ingen middelalderlige fund fra
området, men i forbindelse med kloake
ringsarbejder i 1927 blev der iagttaget
rester af lerklinede husvægge i 1 1/2
m's dybde i den vestligste del af Skib
brogade. Ved nybyggeri på grunden Ve
stergade 30 i 1986 kunne det iagttages, at
kulturlaget på dette sted var godt 2 m
tykt, så der skulle i området være mulig
heder for med held at undersøge teori
ens rigtighed. Skal det lykkes endeligt at
føre bevis for Tønders høje alder, må det
være i dette område af byen, at bevarede
lag fra 1000- og 1100-tallet skal findes.
SØNDERJYSK MÅNEDSSKRIFT 10-93

Vulkanisørmester A.J. Rasmussen og museums
inspektør Sigurd Schoubye ved et par af de skelet
ter, der fremkom i udgravningen til bankbygnin
gen i Vestergade 31-33 i maj 1960. Skelettet til
højre har i graven faet hovedet støttet af et par
munkesten. Fot. i privateje.
4A. /. Rasmussens skitse over jordlagenes tykkelse
og begravelsernes placering på Vestergade 31-33.
Bemærk, at brønden kunne følges helt ned i en
dybde af fire meter under terræn, og at brønden
synes at være sløjfet inden kirkegården anlægges,
idet den er dækket af et tykt sand- og gruslag. Gid
der fandtes flere af den slags iagttagelser og skit
ser fra andre af de mange huller, der i tidens løb er
gravet i Tønders undergrund!

Fransiskanerklosteret
Også om gråbrødrekiosteret foreligger
der ældre iagttagelser, der sammen med
de skriftlige kilder omtrent kan indkred
se dets placering i det nuværende bybil
lede, dog ikke med samme nøjagtighed
som med kirken. Fra kilderne vides det,
at klosteret lå nær slottet, og denne loka
lisering har bevirket, at alt munke
stensmurværk iagttaget i nærheden af
slottet er blevet tolket som dele af mun
kenes bygninger. Fire iagttagelser af mid
delalderligt murværk er gjort i området:
Omkring 1770 i Amtmandens Have syd
for Frigrunden, i 1923 midt i Gråbrødrestræde, i 1969 i gaden ud for Uldgade 14
og i de senere år en øst-vestgående mur i
haven bag Frigrunden 7. Ingen af disse
murforløb er dog nærmere forklaret, og
det er ikke muligt at sætte dem i forbin
delse med bestemte af klosterets byg
ninger. Det er usikkert, om nogle af dis
se murforløb i det hele taget er middelal
derlige. Murværket i Amtmandens Ha
ve må i hvert fald stamme fra en byg
ning tilhørende slottet.
Først i 1990 lykkedes det med 100 %
sikkerhed at lokalisere en del af kloste
ret, idet der i forbindelse med en under
støbning af fundamenterne under byg
ningen Frigrunden 7 fandtes intakte be
SØNDERJYSK MÅNEDSSKRIFT 10-93

gravelser. Frigrunden løber over kloste
rets kirkegård. Det mest overraskende
ved fundet var, at disse begravelser lå
lidt over tre meter under Frigrundens
brolægning. I profilen kunne det iagtta
ges, at selve gravene var godt 60 cm
dybe, således at Tønders middelalderli
ge terræn på dette sted ligger ca. 2,5 m
under den nuværende gade. Intet un
der, at det har været vanskeligt at finde
entydige spor efter gråbrødrekiosteret.
Resterne af klosteret ligger simpelthen
begravet under et to til tre meter tykt
kulturlag, der er påført efter middelal
deren.
Det tykke kulturlag i dette område
bekræftes iøvrigt af andre iagttagelser.
På hjørnet af Frigrunden og Uldgade er
der tre meter til oprindelig sandbund,
og langs Lillegades østside er der ved
jordboringer målt kulturlag på helt op
til 4 meters tykkelse, heraf flere meter
dynd og tørv. På parkeringspladsen mel
lem Gråbrødrestræde og Skibbrogade er
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de tilførte lag også ualmindeligt tykke.
Udgravningen under fundamenterne
på Frigrunden 7 afslørede den mulige
sydlige afgrænsning af klosterets kirke
gård. I bunden af en nedgravning ud for
sydgavlen på huset fandtes en øst-vestgående grøft. Syd for denne udgravedes
dele af en lille træsat brønd, hvorimod
der nord for grøften fandtes begravel
ser, alt i alt tegn på, at grøften kan være
en tidlig skelgrøft omkring kirkegården.
De arkæologiske iagttagelser antyder
for det første, at der, dækket af et tykt
kulturlag, endnu kan være betydelige
rester af klosteret bevaret under terræn.
Keramikken i de lag, der ligger over den
middelalderlige overflade synes at stam
me fra 1500-tallet, således at man kan
formode, at der, muligvis efter en af de
talrige brande i området, og ikke længe
efter at klosteret blev nedlagt, er foreta
get en bevidst hævning af terrænet.
Det kunne påvises, at den middelal
derlige overflade, hvorfra begravelserne
var foretaget, lå i kote 1.70 til 2.00 over
havets overflade, 20 - 50 cm under den
normalt laveste kote for bebyggelse ved
marsken.
Da man næppe kan formode, at gråbrødrene har villet lade deres område
være udsat for jævnlige oversvømmel
ser, kan det indirekte antages, at det mid
delalderlige Tønder delvist har ligget
beskyttet bag dæmninger. Samtidigt må
det også være den lave beliggenhed, der
har medført den voldsomme terrænhæv
ning af området i 1500-tallet.
Helligåndshus og andre institutioner
Helligåndshuset i Tønder omtales første
gang i 1523, men er sandsynligvis ældre,
idet næsten alle danske helligåndshuse
er oprettet i 1400-tallet. Det lå placeret
på grunden Østergade 67, og er i prin
cippet den ældste forgænger for den nu
værende fredede hospitalsbygning, op
ført 1733. Der er aldrig gjort arkæologi
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ske iagttagelser på området, og der er
heller ikke efterretninger om fund af ske
letter, selv om de fleste helligåndshuse
havde tilknyttet en kirkegård. Husets
beliggenhed lige indenfor Østerport an
tyder, at bebyggelsen på et tidspunkt i
1400- tallet var nået et godt stykke ud ad
Østergades vestlige del. Dette kan, om
end kun indirekte, tages som et bevis
for, at anlægget af Torvet og byens ma
trikulære inddeling er ældre end 1500.
De to øvrige gejstlige institutioner i
Tønder kendes kun indirekte, og der er
ingen arkæologisk dokumentation for
deres beliggenhed. Kapellet ved vejen til
Løgumkloster (det nuværende Carstensgade) øst for den nuværende kirkegård
blev i 1530 overdraget Tønder landsogns
beboere som kirke, idet Laurentiuskirken var blevet nedrevet. Kapellet har
altså ligget der på dette tidspunkt, og
stammer sandsynligvis fra middelalde
ren. Det blev dog nedrevet allerede i
1543. Hvem kapellet var viet til er ukendt.
I året 1494 giver hertug Frederik en
pengegave til »sunte Jorgen to Tunde
ren«, hvilket antyder, at der har ligget et
spedalskhedshospital ved byen. I her
tugdømmet Slesvig var det tilfældet ved
alle byer undtagen Eckernförde (og mu
ligvis Tønder). Det er den eneste efter
retning der findes om institutionen, men
to marknavne ved Strucks Alle, nemlig
Korstoft og Gørrismark, der kan være
afledt af det latinske navn for Jørgen,
Georg, antyder, at institutionen kan ha
ve ligget her. Hvis Tønder har haft et
Skt. Jørgenshospital, er det nok oprettel
sen af et helligåndshus, der har ført til
nedlæggelsen af det gamle hospital.5)
Hospitalets beliggenhed bør kunne kon
stateres gennem fundet af dets kirkegård.
Torvet
Torvet i Tønder antages at være etable
ret ved en regulering af byen, sandsynSØNDERJYSK MÅNEDSSKRIFT 10-93

Frigrunden 7 under arbejdet med understøbningen af de gamle fundamenter i 1990. Næsten tre meter
under gadens brolægning ligger gråbrødrenes kirkegård bevaret, og dennes sydlige afgrænsning
forløber sandsynligvis parallelt med husets sydlige (nærmeste) gavl. Desværre er der intet belæg for,
hvor munkenes bygninger lå i forhold til kirkegården. Fot. Lis Eeg Sylvest.

ligvis i slutningen af 1200-tallet. Det er i
denne periode, efter at byen har fået til
delt sin stadsret, at man regner med, at
byen har fået sit nuværende udseende.
En lang hovedgade strækkende sig fra
den gamle bydel omkring Laurentiuskirken og østpå. I den anden ende af
hovedgaden (det nuværende Vesterga
de og Storegade) anlagdes et stort fir
kantet torv og den nye kirke, Nicolaikirken.
Rigtigheden af denne teori kan des
værre ikke dokumenteres arkivalsk, men
i 1985 fik Haderslev Museum lejlighed
til at foretage en arkæologisk undersø
gelse på selve Torvet, idet det gamle
rådhus skulle renoveres. Bl. a. skulle fun
damenterne under bygningen understø
bes, og her var der lejlighed til at gøre
SØNDERJYSK MÅNEDSSKRIFT 10-93

iagttagelser. Og det med et noget over
raskende resultat.
Det viste sig, at rådhuset var bygget
ovenpå en lavning, hvis laveste punkt lå
omkring kote 1.5 m. Lavningen skråne
de nedad fra øst mod vest, således at der
mellem rådhusets øst- og vestgavl var
en koteforskel på undergrunden på over
en meter. Rådhuset er opført på en skrå
ning, der oprindelig har været fugtig,
men er blevet fyldt op af et næsten 1,5 m
tykt lag af ren gødning. Denne opfyld
ning er sket omkring år 1500, at dømme
efter fund i tilfyldningslaget. Der kan
altså ikke have stået bygninger på dette
sted før i 1500-tallet, og selve lavningens
eksistens i middelalderen rokker unægteligt noget ved teorien om det firkante
de torv mellem hovedgade og kirke.
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Yderligere synes lavningen at strække
sig mod syd, altså ind på den nuværen
de torveplads. Har byens torv ligget et
helt andet sted, eller var det blot betyde
ligt mindre end det nuværende? Og hvor
lå byens middelalderlige rådhus?
I forbindelse med den renovering af
Vestergade og Storegade, der er gennem
ført i de senere år, har museet ved flere
lejligheder forsøgt på at finde dokumen
tation for selve hovedgadens alder, ved
at betragte profiler og opgravet jord i de
mange kloakgrøfter mv., der blev lavet i
gaden. På intet tidspunkt lykkedes det
at finde lag eller blot genstande, der var
ældre end 1500-tallet. Men den oprinde
lige undergrund dukkede aldrig op i
grøfterne. Middelalderen ligger måske
blot dybt begravet under store opfyld
ningslag.
Vidåen og Laurentiusstrømmen
Tønder var helt op i nyere tid omgivet af
vand på alle sider. Mod syd lå Vidåen og
nord om byen forløb Laurentius-strømmen, opkaldt efter Tønders første kirke.
Vidåen har stadig sit løb syd om by
en, men det vides med sikkerhed, at den
er blevet flyttet i 1590'erne, således at
dens nøjagtige forløb i middelalderen
ikke kendes. Dette indebærer, at place
ringen af mølledammen heller ikke kan
fastlægges præcist. I 1493 stredes bor
gerne i Tønder med bønderne i Tønder
herred om, hvem der skulle vedligehol
de den store bro og dæmningen til Kær
herred. Broen og dæmningen må have
ligget for enden af Søndergade. Dette
indebærer, at også møllen må have lig
get her, og mølledammen har altså op
rindeligt bredt sig øst for Søndergade.
Ved flere lejligheder har det været
muligt at konstatere dette ved undersø
gelser på grundene syd for Vidågade
(f.eks Vidågade 9 og Vidågade 99). Her
består kulturjorden af rent opfyld, lig
gende ovenpå et metertykt lag af dynd
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og gytje. Vidågade må altså være anlagt
på den gamle mølledam. 11921 fandtes
der bolværker på grunden Vidågade 48.
Skt. Laurentiusstrømmen er aldrig
konstateret arkæologisk, men dens nu
værende forløb gennem anlægget ved
Nørre Alle kan muligvis være nogen
lunde identisk med den oprindelige pla
cering. Via boreprøver har det været
muligt at konstatere, at der på grunden
Allegade 2 findes et meget tykt vandaflejret gytjelag, der kan stamme fra den
ne grav. I litteraturen om Tønder anta
ges det som givet, at Laurentiusstrøm 
men i realiteten er et naturligt vandløb,
en nordlig gren af Vidåen. At det dog
ikke nødvendigvis forholder sig således,
dokumenteres af de mange kunstigt gra
vede kanaler, der i de senere år er kon
stateret i snart sagt hver middelalderlig
by i Danmark. Næsten alle er de gravet
for at skaffe en såkaldt omløbskanal til
en vandmølle, der kunne føre vandet
uden om selve møllen, når presset blev
for stort. Alderen på graven afhænger
derfor af en datering af den første vand
mølle i byen. I Tønder nævnes den før
ste gang 1436, hvor borgernes pligt til bl.
a. at vedligeholde både »den øverste
borggrav« og »mølledammen« indskær
pes. Men møllen kan dog være langt
ældre.

Konklusion
Da der stort set ingen skriftlige kilder
findes, er disse arkæologiske fund vor
samlede viden om Tønders middelalder
i det hele taget. De synes at kunne ændre
på de traditionelle opfattelser af byens
middelalderlige udseende.
De mange iagttagelser af kulturlage
nes tykkelse, der er fremkommet både
gennem boreprøver og udgravninger,
giver et helt andet og noget mere kom
pliceret billede af byens placering i land
skabet end oprindeligt antaget. De man
ge, flere meter tykke opfyldninger ovenSØNDERJYSK MÅNEDSSKRIFT 10-93

Undersøgelserne i forbin
delse med restaureringen af
Tønders gamle rådhus blev
ofte gennemført under me
get vanskelige forhold, hvor
iagttagelserne måtte fore
tages i små huller mellem
afstivninger, kloakrør og
lignende. På billedet ses,
hvordan rådhusets funda
menter er nedgravet i det
tykke opfyldslag. Fot. Ha
derslev Museum.

på dynd- og gytjelag forskellige steder i
byen synes at antyde, at Tønder måske
ikke blev lagt på én, men på flere lave
holme ved Vidåen. Lavningerne imel
lem disse holme er så i tidens løb blevet
fyldt op, indtil man, sandsynligvis i lø
bet af 1500-tallet, havde skabt den sam
menhængende flade, som man idag op
lever, når man går omkring i Tønder. Da
byen fik sin stadsret i 1243 har borgerne
måske boet på flere små holme omgivet
af lavtliggende, fugtige og til tider over
svømmede lavninger.
En helt tilsvarende udvikling ses i Ri
be, hvor middelalderbyen også oprinde
ligt bestod af flere mindre øer, der efter
hånden blev sammenhængene.6)
Når man ser bort fra den konklusion,
der kan udledes af jordbundsundersø
gelserne i Tønder - undersøgelser der
vel at mærke bør fortsættes i de kom
mende år for at underbygge påstanden
om byens oprindelige udseende - efter
lader de senere års arkæologiske iagtta
gelser i Tønder en hel række åbne spørgs
SØNDERJYSK MÅNEDSSKRIFT 10-93

mål. Af disse trænger problemet om by
ens »flytning« fra Laurentiuskirken til
området ved Torvet sig på, som et af de
vigtigste. Dette spørgsmål hænger in
timt sammen med en forståelse af Tøn
ders betydning, både nationalt og lokalt
i middelalderen. I hvilken periode af
middelalderen magtede man i Tønder
den store udvidelse af byen, der samti
digt indebar en matrikulær inddeling af
området med vidtrækkende betydning
for senere århundreder? For at løse dette
spørgsmål er det nødvendigt at foretage
en eller flere arkæologiske undersøgel
ser af kulturlag i det område, der blev
omfattet af byudvidelsen, primært Storegade.
Enhver arkæologisk undersøgelse i
Tønders middelalderlige bykærne vil
kunne lægge alen til vor viden om byens
ældste tid. Og gennem en nøjere sam
menligning mellem de bevarede skriftli
ge kilder og de arkæologiske udsagn vil
vi måske kunne komme nærmere en
moderne og mere tidssvarende forståel-
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På trods af Tønders høje alder og de tykke kulturlag, der præger byen, findes der usædvanligt fd
arkæologiske fund fra middelalderen. På billedet ses samtlige de middelalderlige potteskår fra Tønder,
der findes på Haderslev Museum. På Tønder Museum findes der, så vidt vides, ikke et eneste. De fleste
af de afbildede skår er endda fundet af amatørarkæologen Gunnar Larsen på en fyldplads i St.
Emmerske i en lastbilfuld jord fra en udgravning i Tønders bymidte. De kan således ikke lokaliseres
nærmere. Fot. Haderslev Museum.

se af de ældste århundreder i Tønders
lange historie. Et første skridt på vejen,
når man ser bort fra flere arkæologiske
undersøgelser, ville det være at få over
sat og nyudgivet det eneste værk, der
seriøst og på et kildemæssigt solidt
grundlag forsøger at skildre Tønders
middelalderlige historie, nemlig Ludwig
Andresens svært tilgængelige »Geschich
te der Stadt Tondern bis zum dreis
sigjährigen Krieg« fra 1939.
Henvisninger

1. Skalk, 1981, nr. 3, s. 16.
2. H. V. Gregersen: »Nogle betragtninger over
den historiske baggrund for hjemmetyskheden i Nordslesvig«, i Sønderjyske Årbø
ger 1986, s. 13.
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3. Oplysninger i det følgende er primært hen
tet fra følgende: Haderslev Museums ar
kiv.
Ludwig Andresen: Geschichte der Stadt
Tondern bis zum dreissigjährigen Krieg,
1939.
Ingrid Nielsen: Jordfaste fortidsminder i
Tønder. Duplikeret. Fredningsstyrelsen,
1982.
4. Esther Barfod, Tune ved Roskilde, takkes
for oplysningerne om A. J. Rasmussens
undersøgelser.
5. Lennart S. Madsen: »Skt. Jørgen og Nord
slesvig«, i Nordslesvigske Museer nr. 15,
1988, s. 37.
6. Ingrid Nielsen: Middelalderbyen Ribe,
1985, s. 26-31.
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Et patricierhus i Tønder
Nordvestkvarter 10 - Vestergade 7
Af S. SCHOUBYE

Tønder er kendt for sine mange velbevarede
huse med karnapper og flotte portaler. Her
fortæller S. Schoubye Tønder om et enkelt af
dem og om de beboere, det i tidens løb har
haft.
Det nydelige lille »palæ« i Tønders by
midte, Vestergade 7 - eller som det op
rindeligt hedder Nordvestkvarter 10 - er
et af de meget få nogenlunde intakt be
varede minder om den storhedstid, Tøn
der oplevede i 1700-årene, hvor byen
vandt internationalt ry for sin organise
ring af handel med kniplinger baseret
på udstrakt forlagsindustri.
11500-årene havde der udviklet sig et
betydeligt handelspatriciat i Tønder med
enorme stude- og korneksporter til Nord
tyskland og Holland og en dermed føl
gende import af kolonialvarer og bygge
materialer fra udlandet. Skibet i byvåb
net - oprindelig en kogge - erindrer ikke
bare om tilknytningen til Lübeck men
også om, at byen var en søfartsby og
købmændene skibsredere. Men inddigningerne først og siden krigsbegivenhe
der i 1600-årene satte en stopper for dis
se aktiviteter. Opfindsomme købmænd
satte fra midten af 1600-tallet den omfat
tende husindustri igang med de lettere
transporterbare kniplinger. Herved be
skæftigedes flere mennesker end hvad
alt andet lige f. eks. Danfoss gør i dag, og
de tønderske købmænd skabte sig bety
delige formuer, ved hjælp af hvilke de
også kom til at sætte deres præg på by
ens arkitektur.
Inden for ca. 200 år var henved 180
kniplingshandlere af vidt forskellige ka
SØNDERJYSK MÅNEDSSKRIFT 10-93

tegorier et helt dominerende element i
Tønders handels- og politiske liv.
I ejendommen Vestergade 7 boede i
tiden mellem ca. 1680 og 1862 fem knip
lingshandlere: Jacob Emcke, (borger fra
1666), Hans Richtsen d. Æ., Jacob Richtsen, Johann og Olaf Hanquist. Med fa
milien Richtsen nåede den tønderske
kniplingsindustri sit klimaks. Med fami
lien Hanquist afsluttedes den. Lad os da
se lidt nærmere på disse to for byens
handel og kultur så betydende slægter.

Familien Richtsen
Familien Richtsen (egl. Richardsen) er
kendt i byen fra begyndelsen af 1600årene, men melder sig først på kniplings
scenen 100 år senere med »stamfade
ren« Hans Richtsens tre (af syv) børn:
Wilmcke (Wilhelmine) Richtsen, Nicolai
den Ældre og Lorentz Richtsen fra »stam
sædet« i Østergade 5; de var virksomme
i tiden mellem 1694 og 1728. De to af
dem kommer i branchen ved indgifte i
ældre eksisterende kniplingshandlerfa
milier. Mindst ti personer med navnet
Richtsen har mere eller mindre været
beskæftiget med kniplingshandel, og
yderligere tre indgiftes i milieuet (det
var familierne Carstensen, Garmsen,
Langhein, Popsen, Prehn, Richter,
Schmidt, Tychsen og Wohlgemuth).
De to hovedlinjer udgøres af de to
fætre: Hans Richtsen den Ældre (16901745) og Hans Richtsen den Yngre (17121774), begge gift med velhavende kniplingshandlerdøtre, begge deputerede
borgere, den første bosat i ejendommen
Nordvestkvarter 10 (Vestergade 7), den
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Vestergade 7, fotograferet
april 1992 af S. Schoubye.
Huset er opført ca. 1760 af
Jacob Richtsen, der også har
opført nabohuset nr. 9, »Di
gegrevens hus«, hvoraf et
hjørne ses til venstre i bille
det.

anden i Nordvestkvarter 18 (Storegade
13), altså ikke mange skridt fra hinan
den. Til belysning af den nære blodsbeslægtethed mellem de to huse og forkla
ring på, hvorfor den velhavende familie
kun holdt i tre generationer, lidt om de
to fætres familieforhold:
Hans Richtsen d. Æ., der ikke er med i
borgerbogen, men betegnet som køb
mand, kom i besiddelse af Vestergade 7
efter svigerfaderen, kniplingshandler Ja
cob Emckes død 1719. Huset menes da
at have været et seks fags gavlhus med
et seks fags baghus og en seks fags stald.
Først sønnen Jacob Richtsen (1721-1779),
sin tids højstbeskattede borger i Tønder,
lod omkring 1760 udføre det nuværen
de velproportionerede langhus af tegl
og med fem fag, som vi kender det i dag.
Den nette volutsmykkede gavlkvist le
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der tanken hen på det berømte nabohus
Vestergade 9, som han 1777 byggede til
sin halvfætter Carsten Richtsen, med for
mentlig samme bygmester. Stalden blev
erstattet af en pæn, oprindelig enetages
havestue med havedøren indrammet af
murede pilastre og dobbeltsvunget fron
ton af formsten, som harmonisk afslut
ter den for stavnbebyggelsen karakteri
stiske aftrapning af byggeelementerne,
så vi her har det smukkeste gårdparti i
Tønder, i sandhed en rig købmand værdig1748 giftede Jacob Richtsen sig med
Marine Carstensen, en datter af faderens
kusine, Anna Richtsen, og dermed som
Carsten Richtsen hans næstsøskendebam (halvkusine og halvfætter). Rigt blev
ægteparret - blot ikke på børn. Allerede i
1776, da han erhverver sig nabohuset
SØNDERJYSK MÅNEDSSKRIFT 10-93

Bagsiden af ejendommen Ve
stergade 7 fotograferet ca.
1910. En træudbygning
skjuler delvis havedørens ud
formning med pilastre og
fronton. Fot. Baupflegeverein
Kreis Tondern, i Historiske
Samlinger, Aabenraa.

Vestergade 9, har han øjensynlig plan
lagt byggeriet af byens flotteste rokoko
hus for den eneste datter Ingeburg, født
1748, og den to år ældre Carsten Richtsen. Ved dette giftermål sikredes formu
en for familien.
Huset er dateret 1777, det velhavende
par gift 1778, men 1779, det år Jacob
Richtsen dør, hedder det stadig »fru råd
mand Richtsens hus, deri hr. Carsten
Richtsen«. Marina dør først 1797, men
bebor tilsyneladende fortsat Vestergade
7. Nabohuset blev dog i hvert fald før
1788 overdraget til Carsten Richtsen, der
også 1798 står som indehaver af nr. 7,
indtil det år 1800 overgår til Johann Hanquist.
Hans Richtsen d. Yngre (1712-74), bror
til den anførte Anna Richtsen og fætter
til den 22 år ældre foran nævnte første
SØNDERJYSK MÅNEDSSKRIFT 10-93

Richtsen-besidder af Vestergade 7, blev
den berømteste af alle Tønders mange
kniplinghandlere. Han var bosat i Storegade 13 og gift med Helena Cathrina
Carstensen, en datter af borgmester og
kniplingshandler Hans Carstensen, hvis
bror var gift med den to gange nævnte
Anna Richtsen, mor til den Marine, der
var gift med Jacob Richtsen.
Det høje sociale niveau, familien be
fandt sig på, understreges ydermere af,
at samme Anna i sit andet ægteskab gif
tede sig med borgmester og kniplings
handler Matthias Tychsen, den foran
nævntes efterfølger, og for at det skal
være helt komplet, bliver Anna Richtsen
med sit 2. ægteskab svigermor til Johann
Hanquist, som overtager Vestergade 7,
efter Marina Richtsens død.
Af de seks børn fra Storegade 13 døde
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to som unge, en datter Anna Marina
(1748-1804) blev gift med en fætter, der
var kniplingshandler, to sønner Hans IV
(1742-1804) og Nicolay Richtsen II (17441800) blev kniplingshandlere, den første
døde ugift, den anden som sindssyg i
Hamborg. Den tredje søn var Carsten
Richtsen (1746-1821), slægtens betyde
ligste skikkelse og vel byens største per
sonlighed: storkøbmand, kunstsamler,
legatstifter, skaber af det prægtige an
læg, der omkranser Tønders bykerne fra
Allegade til Østerport, borgmester og
justitsråd. To sønner, opkaldt efter Jacob
Richtsen og Hans Richtsen (hans sviger
far og far) døde som børn, og alle hans
søskende døde inden 1804.
Datteren af Nicolay Richtsen II, Anna
Dorothea, g. m. rådmand Hans Petersen
Angel på Bjerremark (Carsten Richtsens
landsted), var hovedarving til de to hu
ses enorme formue. Men den arvemæssigt bestemte indavl hævnede sig. Den
sidste bærer af navnet Richtsen døde i
Haderslev 1846.
Familien Hanquist
Men kniplingstraditionen skulle dog
fortsættes og endeligt afsluttes i det fine
hus i Vestergade 7. En fra Vestervik i
Sverige indvandret manufakturlærling,
Johann Hanquist (1772-1854), uddannet
hos Tønders første industrimatador Ma
thias Asmussen, og smart nok til at ind
gifte sig i en af byens mest indflydelses
rige kniplingshandlerfamilier, købte som
alt nævnt ejendommen af Carsten Richt
sen i henhold til en bevaret detaljeret
kontrakt, som giver en levende beskri
velse af husets indhold år 1800.
Hanquist's kone, Marina Tychsen, var
en datter af blondefabrikanten Thomas
Tychsen og som nævnt et barnebarn af
Anna Richtsen. Så på den måde kan man
se, at huset Vestergade 7 blev i familien,
indtil sønnen Olof Hanquist (1799-1868)
solgte det i 1862.
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Beboerne i Vestergade 7 1863-1992
Med Olof Hanquist var det forbi med
kniplingshandelen i Tønder. Endnu så
sent som 1865 blev der ganske vist ud
stedt koncessioner fra det danske in
denrigsministeriums 1. departement,
men fortrinsvis til folk fra Haderslev
amt.
Sidst på året 1862 købtes Vestergade
7 af den initiativrige købmand Jacob
Petersen Grandt (1830-1908), der var
født i Bredebro, og indrettedes som ko
lonialhandel m.m. I sine erindringer
fortæller han om, hvor forsømt huset
var, da han overtog det, og hvor meget
han måtte ofre på at bringe det i orden.
Han blev en af byens mest interessante
tysk/danske personligheder.
Som kolonialhandel fortsattes huset
med skiftende ejere og lejere til 1952,
men således at butiksdelen i stueeta
gen deltes mellem den hyggelige køb
mand Hans Mathiesen og manufaktur
forretningen, som på en vis måde fort
satte traditionen fra før 1862.
I 1923 var det overtaget af Tønders
navnkundige arkitekt Lauritz Thaysen,
som inden han 1948 solgte huset til køb
mand Werner Petersen, havde udlejet
den anden butik til Cathrine Jessen, der
fortsatte den som brodeributik til 1961.
Werner Petersen, der siden skulle bli
ve en matador i næsten Richtsensk for
mat, solgte allerede i 1952 huset til el
installatør Svend Kircheiner, og efter
fordum at have huset to deputeret bor
gere (byrådsmedlemmer) og tre rådmænd (senatorer) blev det endelig og
så domicil for en borgmester (1970- 74).
Tekstiler og kolonialvarer sælges ik
ke mere i det fornemme hus. Også det
har - som vi alle - måttet tilpasse sig en
ny tid, hvor det tønderske gadebillede
nu beherskes af banker, forsikringssel
skaber, revisorer, ejendomsmæglere og
supermarkeder.
Men vakkert er det alligevel!
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Nogle Tønder legater - til fordel for
byens fattige
Tiden før 1864
Af BRITTA BARGFELDT

Strucksallé, Popsensgade, Leosallé og Richt
sensgade er navne på Tønders bykort. De
står som varige minder om nogle af de borge
re, der i 1700- og 1800-tallet stiftede legater
til fordel for byens indbyggere. Men hvilken
historie gemmer der sig egentligt bag navne
ne? Herom fortæller Britta Bargfeldt, Tøn
der.
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Peter Struck
Tønders første legatstifter var Peter
Struck. Som rådmand stod han 1703 i
spidsen for en indsamling til udvidelse
af byens hospital. Efter at have afregnet
med provst Reimarus i 1709 indførte han
sit testamente i kollektbogen, som end
nu i dag opbevares i Landsarkivet i Åben
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rå. Af ordlyden og indholdet fremgår
det, at Struck var grebet af pietismens
idéer. Han omtaler sig selv som værktøj
for den almægtige Gud, og ser det der
for som sin opgave at hjælpe fattige børn
til en kristen opdragelse, et betryggende
legemligt underhold og en god skoleun
dervisning. Til det formål testamenterer
han 91 Demat (1 Demat = ca. 1 /2 hektar)
land beliggende i Hertug Frederiks Kog.
Lejeindtægterne herfra skal betale for 12
fattige, forældreløse drenges ophold i
byens hospital, hvor de skal oplæres i
læsning, skrivning, regning og kristen
dom. Desuden skal 38 fattige børn i Tøn
der have gratis undervisning, ligesom
degnene i fem forskellige sogne i Vidding Herred skal have betaling for at
undervise 20 fattige børn hver.
I en kuvert i kollektbogen har Struck
lagt en lille levnedsbeskrivelse. Han er
født i Åbenrå i 1659, tre måneder efter
faderens død. Moderen har senere for
talt, at hun i de første år i sin nød til
stadighed badede ham i sine tårer. En
arv satte ham som voksen i stand til at
blive selvstændig inden for handel. I
Tønder har han altid arbejdet for det
fælles bedste og med Guds hjælp og ufor
trøden flid skabt en formue, således at
han i mere end 20 år har betalt byens
højeste skat.
Struck døde i 1713 og hans hustru
Beate Maria året efter. Testamentet tråd
te imidlertid ikke i kraft før 1731, fordi
ægteparrets svigersøn og arving i første
omgang fortav dets indhold.
Helena og Paul Popsen
Ægteparret Popsens testamente afspej
ler en gensidig respekt og et fuldstæn
digt ligeværd, som gør det nemt at tro
på ordene om, at kniplingshandleren og
hans hustru i mange år har levet i »et
fornøjet ægteskab«. Ægteparret har in
gen livsarvinger og ønsker derfor på den
ne måde at efterlade sig et minde om
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deres »uforanderlige ægteskabelige kær
lighed«.
Rådmand Paul Popsen døde som den
sidste af ægtefællerne i 1800. Et jord til
liggende på 163 Demat tilfaldt et legat til
fordel for kirker, skoler og fattighjælp i
og uden for Tønder by. Specielt har æg
teparret ønsket, at pengene skal anven
des til at begrænse tiggeriet og fremme
beskæftigelsen.
Hans Friedrich Leo
Kolonialhandler Leo døde ugift i 1812.1
hans testamente er en mangeårig assi
stent og husven, Nis Iversen, indsat som
hovedarving. Men der er også afsat sto
re beløb til velgørende formål. Byens
hospital blev tilgodeset med jorder, hvis
overskud skal anvendes til at forbedre
levestandarden for beboerne. 3.000 rigs
daler i obligationer blev deponeret hos
magistraten, og for renterne heraf skal
byens fattige have hjælp, specielt i syg
domstilfælde.

Carsten Richtsen
Richtsen er byens største velgører og
samtidig den, vi ved mest om. Hans hus,
Vestergade 9, er den dag i dag et synligt
minde om købmandens velstand. Ved
sin død i 1821 var han justitsråd, depute
ret borger, kniplingshandler og tidligere
borgmester. Hans kone Ingeburg var død
først, og parret efterlod sig ingen arvin
ger. Bag den sidste sætning gemmer sig
en familietragedie, idet Richtsens to søn
ner var døde som børn. Måske ligger
årsagen til hans godgørenhed her. I hvert
fald testamenterede han byen så forskel
lige ting som et offentligt anlæg, et smukt
stueorgel og flere kanoner. Det er imid
lertid hans store gave på 146 Demat jord
til byens fattige, der er af interesse i den
ne sammenhæng. Lejeindtægterne af jor
den skulle anvendes til »understøttelse
af fattige fra den arbejdende og flittige
klasse«.
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Mange af Tønder bys le
gater byggede på indtæg
ter af jord i Tøndermar
sken. Kortet viser ejen
domsforholdene i Tønder
marsken den 1. januar
1954 med beliggenheden af
de jorder, der tilhørte 23
forskellige legater og stif
telser. Legatejendom fin
des hovedsageligt vest for
Højer-Rudbøl diget, dvs. i
de nyere koge, Rudbøl Kog
fra 1715, GI. Frederikskog
fra 1692 og Ny Frederiks
kog fra 1861. Kort af N.
Kingo Jacobsen, her efter
Trap: Danmark, 5. udg.
bd.10, s. 430.

Ned i de mindste detaljer giver testa
mentet anvisninger på, hvorledes det
rent praktisk skal ske: i form af brænd
selshjælp, huslejehjælp, uddeling af rug
og brød, linned m. m. plus hjælp til beta
ling af skat. Alt i alt er der afsat 700
rigsdaler til fast årlig understøttelse.
Hvis der herudover bliver penge til
rådighed, skal disse anvendes til »fatti
ge, der har hårdt brug for understøttel
se, men hellere vil undvære den end
melde sig ved en offentlig uddeling«.
SØNDERJYSK MÅNEDSSKRIFT 10-93

Det kan være flittige håndværkere eller
arbejdere, der ufortjent er kommet i nød,
forældre, der har flere børn, end de kan
ernære, eller trængende enker efter
mænd, ansat i byens tjeneste.
Richtsens testamente er overordent
lig levende læsning, præget af menne
skeklogskab og indhøstede erfaringer fra
deltagelse i byens styre. Om huslejehjæl
pen hedder det, at det i nogle tilfælde vil
være nødvendigt at udbetale den til hus
værten, ikke til den trængende selv. Om
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skattehjælpen, at den ikke skal tilfalde
ødelande og modvillige personer som
Lorenz Meier og hans lige, men derimod
arbejdsomme og flittige håndværkere og
daglejere, der gerne og villigt betaler.
Det er den erfarne kommunale embeds
mand, der taler, når det siges, at kom
munale opkøb af rug og korn kun med
fører tab og besvær.
Sammenfattende kan man om legat
stifterne sige, at de har været driftige
købmænd, der med undtagelse af Leo
aktivt har taget del i byens styre. De har
været optaget af tanken om at hjælpe de
medborgere, der af den ene eller den
anden grund er kommet i en tvangssitu
ation, men det har ikke været samfun
dets laveste sociale lag generelt, de har
haft i tankerne. Praktisk sans og menne
skekundskab erhvervet gennem et virk
somt liv præger testamenternes udform
ning.

ansøgninger er specificerede med bøn
om hjælp til husleje, beklædning eller
betaling af forfalden skat. Undertiden er
der tale om et par ubehjælpsomt skrev
ne linjer, som når skomagermester Peter
Thaysen beder om hjælp til husleje, for
di han på grund af svigtende syn dårligt
kan flikke træsko. Andre ansøgere er
helt lyriske, som Mette Kirstine Kaisig,
der skriver: »Da den høje magistrat så
faderlig sørger for, at hver nødtrængen
de får understøttelse af de dertil betænk
te legatpenge, så fremtrænger jeg mig
også blandt de mange, der tyr hen til
hjælpens kilde«.
2. Yngre enker med uforsørgede børn.
Her går bønnen ofte på hjælp til børne
tøj. En alene-far hører også til i denne
gruppe. C. H. Hansen skriver: »Jeg har
ingen brødskiver, hvormed jeg kan er
nære mine seks børn, og jeg har intet
arbejde... Min kone og 14 børn er båret
ud af huset som lig... De, der kender
Legatmodtagerne
mig, beklager min hårde skæbne!«
En del af legatpengene er fra starten øre
3. Yngre familier med en stor børne
mærkede til diverse institutioner. Side flok. Skomagermester Peter Jacobsen sø
løbende hermed har Tønders magistrat ger gennem flere år jævnligt om penge.
fordelt betydelige beløb ud fra direkte På ét af brevene har myndighederne til
ansøgninger. Mange af disse er bevaret i føjet: »flere børn end de kan ernære«.
4. Familier med syge eller handicap
Landsarkivet, og de giver under ét et
fængslende billede af levevilkårene for pede børn: »En datter, der er så forlam
en betydelig del af Tønders indbyggere i met, at hun ikke kan komme ud af hu
1800- tallets midte. De fleste af brevene set«; en søn, der er krøbling, og som skal
er skrevet på tysk. I nogle tilfælde må have vedvarende hjælp, selvom han er
brevskriveren have haft assistance ved konfirmeret - »for dette barn er der kun
opsætningen, idet brevet er udformet i de sørgeligste fremtidsudsigter«. Skoma
en smuk, flydende håndskrift, mens un germester Jacob Andersen beder om
hjælp til at oplære sin forkrøblede datter
derskriften er skæv og rystende.
Ansøgerne kan deles op i forskellige i syning, så hun ikke »skal falde det of
kategorier:
fentlige til last«. En anden fader beder
1. En stor gruppe af ældre mennesker, om hjælp, så hans blinde søn kan kom
som på grund af tiltagende alder og svig me til behandling hos en øjenlæge i Fre
tende helbred ikke længere er i stand til dericia.
5. En særlig gruppe udgøres af yngre
at forsørge sig selv. Adskillige lægger
vægt på at præcisere, i hvor mange år de håndværkere, der er i akut nød, og som
har levet i byen som gode borgere, der beder om hjælp til at kunne fortsætte
trofast har betalt deres skatter. Nogle med deres erhverv: en skomagermester
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Selvom vi finder enkelte legatansøgere i nogle af
byens bedre borgerhuse, er det i reglen til folk i
boder som disse legathjælpen falder. En boderække som denne - Nørregade set fra gyden mod
Richtsensgade - bestod af små længer, der var
opdelt i to- eller trefags lejligheder. Boderne var
datidens udlejningsejendomme og opførtes af vel
stillede borgere. Hovedparten af lejerne var dagle
jere og mindre håndværkere. Fot. Lokalhistorisk
Arkiv for Tønder kommune.

til indkøb af læder, en bødkermester til
indkøb af træ, en farver til indkøb af uld.
Maler Nicolai Garmsen har i 1851 skre
vet et særligt smukt brev, hvori han for
tæller, at han efter udstået læretid i Ha
derslev har været på valsen i Tyskland,
men nu er tvunget til at vende tilbage til
sin fødeby Tønder på grund af krigsuroen.
De fleste ansøgninger imødekommes,
hvilket fremgår af de korte noter på bre
vene. Men nogle får afslag, uden at be
grundelsen fremgår af det bevarede ma
teriale. Det er imidlertid nærliggende at
forestille sig, at magistraten i den for
holdsvis lille by (2.849 indbyggere ved
folketællingen i 1845) har haft et første
håndskendskab til den faktiske nød. Ty
pisk for mange af brevskriverne er en
sætning som: »At jeg i hvert fald hører
til de trængende, er bekjendt nok her i
byen«. Kun i ganske enkelte tilfælde ved
lægger ansøgeren en direkte dokumen
tation, f.eks. en helbredsattest fra fysikus Ulrich.
Legathjælpen består typisk af halvår
lige beløb på enten 7 mark og 8 skilling
eller 15 mark. Til sammenligning kan
det anføres, at daglønnen for en snedker
i 1842 var 1 mark og 8 skilling.
Side om side med legathjælpen eksi
sterede der i Tønder som i resten af Sles
vig et offentligt fattigvæsen inden for
rammerne af fattigforordningerne fra
1736 og 1841. Men den offentlige under
SØNDERJYSK MÅNEDSSKRIFT 10-93

støttelse var forbundet med mange ulem
per. Alle, der modtog offentlig hjælp blev
registreret. 11835 gik man så vidt som til
at offentliggøre en fuldstændig forteg
nelse over modtagere og ydede beløb i et
tillæg til Tondersches Intelligenzblatt.
Offentlig hjælp var lig med umyndiggø
relse, hvilket må være blevet opfattet
som et slag mod den stolthed, der lyser
ud af mange legatansøgninger. Igen og
igen præciserer brevskriverne, at de i
mange år har været gode skatteborgere i
byen. Offentlig hjælp var lig med arbejdstvang for en arbejdsduelig person,
og dette begreb blev fortolket meget bredt
af myndighederne. Fra 1834blev arbejdstvangen endog kædet sammen med en
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11786 testamenterede provst Balthasar Petersen, der også hører til Tønder bys store velgørere, den
store gård Gørrismark til Tønder Seminarium. Indtægterne af gården skulle komme 18 unge menne
sker til gavn under deres uddannelse. 11847 brændte gården, og i 1854 opførte Tønder by her en ny,
kommunal fattig- og arbejdsanstalt, der fungerede som fattiggård indtil 1937. - Legater og stiftelser
var i alle byer medvirkende til at begrænse antallet af personer, der måtte have fattighjælp. Fot. 1938 i
Historiske Samlinger, Aabneraa.

bopælstvang, idet der blev oprettet en
offentlig arbejdsanstalt. I 1831 oprette
des en kogeanstalt. I stedet for hjælp til
de daglige fornødenheder fik de træn
gende udleveret spisebilletter. Hvor upo
pulær denne bespisning har været, ses af
en notits om en vis August Garmsen, der
ikke har villet modtage de tilbudte spisetegn, men har foretrukket et tilsvarende
nedslag i sin understøttelse.
Fra legaterne var der mulighed for at
få hjælp i særlige tvangssituationer, så
som begravelseshjælp, så afdøde ikke
skulle i fattigjorden, hjælp til undervis
ning eller til svendeklæder.
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Men vigtigst af alt: legatmodtagerne
slap for det tab af borgerlige rettigheder
og den nedklassificering i samfundet,
som blev fattighjælpsmodtagerne til del.
I en ansøgning fra april 1853 skriver
Peter Jacobsen: »At være henvist til det
offentlige fattigvæsen er en tung skæb
ne for den, der ved rastløs flid og om
hyggelig sparsomhed søger at værge sig
derimod.«
Det var ham og hans ligesindede, der
i testamenternes ånd blev hjulpet af le
ga tmidlerne til en tilværelse, som hæve
de sig op over det absolutte eksistensmi
nimum.
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Storegade 14, den 1. februar 1840
Af INGER LAURIDSEN

Storegade 14 - Drøhses hus - er et af Tønders
mange gamle og velbevarede huse. I jubilæ
umsåret er huset ramme om en række udstil
linger med byhistorisk indhold. Om en af
disse udstillinger og tanken bag den fortæl
ler Inger Lauridsen fra Tønder Museum.

11672 lod amtsskriver Friedrich Jürgen
sen det gavlhus opføre på matriklen
»SW-Quartier 4«, nu Storegade 14, der i
dag kendes under navnet Drøhses hus
efter den boghandler F. W. E. Drøhse,
der i 1859 erhvervede ejendommen.
Da den første brandtaksation i Tøn
der blev foretaget i 1744 bestod ejen
dommen af et otte fags forhus, grund
muret i to etager, et sidehus i bindings
værk, ligeledes i to etager, foruden et
sovehus, et vaskehus, et halvtag og ba
gest på grunden en staldbygning mod
Spikergade. Mellem 1766 og 1774 blev
sovehus og vaskehus revet ned, og sam
tidig blev det tilbageblevne sidehus (pie
selen) omsat i grundmur i sydgavlen
samt i den østlige side mod Storegade
12.1)
Huset ejes i dag af tømrermester Hel
ge Kragelund, der erhvervede det i 1982
og som bygmester i årene 1982- 1985
fortsatte en, i 1981 påbegyndt, gennem
gribende istandsættelse af huset, en
istandsættelse, som både bygherre, hånd
værkere og arkitekt med rette har høstet
stor anerkendelse for. Huset blev ved
restaureringen grundigt bygningsarkæ
ologisk undersøgt, således at det kunne
befries for skæmmende og uhensigts
mæssige ombygninger, foretaget i nyere
tid, og det fremstår i dag som Tønders
smukkeste barokhus.2)
I forbindelse med Tønder bys 750 års
købstadsjubilæum i år har Tønder Kom
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mune indgået en et-årig lejekontrakt med
Helge Kragelund, således at huset i hele
jubilæumsåret benyttes til udstillinger
især af byhistorisk karakter, for største
delen i Tønder Lokalhistoriske Arkivs
og Tønder Museums regi.
Den udstilling, som åbnede i midten
af september 1993 og løber frem til den
14. november, tager sit udgangspunkt
på en bestemt dato, nemlig den 1. febru
ar 1840. Herom handler det følgende.

Storegade 14,1. februar 1840
Enevældens sidste tiår er begyndt. Fra
1839 har Christian VIII overtaget Dan
marks trone, i Tønder går livet sin vante
gang, uroperioden efter Napoleonskri
gene og statsbankerotten er et minde blot,
og man har tilpasset sig de ændrede vil
kår.
11800-årene blev der afholdt jævnlige
folketællinger fra 1835, således 1835,
1840, 1845, 1855, 1860, 1864, 1871, 1880,
1890.3)
Det er 1840 folketællingen, der inte
resserer os her. I en skrivelse i »Intellingenzblatt«, dateret 13. januar 1840 kund
gør borgmester Sibbers og byens råd, at
der ifølge et cirkulære fra den slesvigholstenske regering skal finde folketæl
ling sted den 1. februar 1840. Sibbers
skriver videre, at det vil være to med
lemmer af deputeretkollegiet, der i hver
af de fire bydele i Tønder skal forestå
folketællingen, samt at tællingen skal
foregå på denne dag og evt. fortsætte
den 3. februar og følgende dage, dersom
man ikke er blevet færdig. (2. februar er
en søndag).4)
Udstillingen i Storegade 14, viser hu
set, som det var netop 1. februar 1840,
dagen for folketællingen.
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Facaden på Storegade 14 fremstår efter restaure
ringen som den så ud ved husets opførelse i 1672.
- På modsatte side ses den store diele med trappen
til første sal. Fot. Tønder Museum.

Den 1. februar 1840 viser sig at være
en meget særlig dag i husets historie. Da
medlemmet af deputeretkollegiet om
morgenen ankommer til huset, er dette
klædt i sorg. Husets ejer siden 1834, køb
mand Wilhelm Wieck, er afgået ved dø
den den 25. januar, og netop den 1. fe
bruar er berammet til hans begravelse.
Hans kiste står lukket og pyntet i hu
sets salstue, pieselen.
Wilhelm Wieck var første generations
købmand i Tønder. Han kom til byen i
1827, hvor han den 14. maj samme år
blev gift med Tønderpigen Sinneth Mar
garethe Andersen, datter af krydderi
handler Hinrich Andersen, der havde
været deputeret borger og digegreve. Da
ægteskabet mellem Sinneth Margarethe
og Wilhelm Wieck indgås, har hendes
far været død i 12 år.
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Da den unge købmand nu har vundet
en brud fra de bedre kredse i byen, af
lægger han den 25. juni 1837 borgered til
byen som købmand,5) og det unge pars
voksne liv kan for alvor begynde, hun er
21 år, han 28-29 år gammel.
Wilhelm Wieck var ikke søn af en han
delsmand. Han stammede fra Hohn i
Hütten, Kreis Rendburg, hvor hans far
Hans Wieck var cantor. Men han synes
hurtigt at have vundet sig fodfæste i by
en og at have »gjort det godt«. Det har
dog ikke været muligt at finde ud af,
hvad han har handlet med, men det er
sandsynligt, at han har været krydderi
handler ligesom sin afdøde svigerfar.
Han fik i de tretten år, han var borger
i Tønder, flere æreshverv. Da det første
stændervalg fandt sted i byen den 9. sep
tember 1834 kl. 9 på Rådhuset, var 63 af
72 valgberettigede mødt op. Digegreve
Andreas Nissen blev valgt som stænder
deputeret med 28 stemmer, mens Wil
helm Wieck fik 21 stemmer og blev valgt
som stedfortræder, idet købmand Peter
Paysen Petersen, der havde fået 22 stem
mer, frabad sig hvervet.6)
At Wilhelm Wieck, kun syv år efter
sin ankomst til byen, kunne opnå et så
dant valg, siger noget om hans stilling i
byen. Allerede på dette tidspunkt var
han deputeret borger i Tønder, og han
blev i 1837 valgt som stedfortrædende
Også købmandsskabet må have gået
godt, idet Wilhelm Wieck i 1834 købte
ejendommen Storegade 14, der ved hans
overtagelse blev takseret til i alt 4.180
rigsbankdaler.7) Han flyttede ind med
sin kone Sinneth Margarethe samt tre
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børn, to døtre og en søn. Familien havde
dog også haft modgang, idet parrets før
ste barn Hans Wieck, opkaldt efter Wil
helm Wiecks far, der var født i 1828, kun
blev syv måneder og elleve dage gam
mel.
I huset i Storegade fødtes i de næste
år, 1835 og 1837 endnu to småpiger i
familien Wieck, Doris Wilhelmine og
Louise Auguste, men den 3. juni 1839
gæster døden atter den wieckske fami
lie. Den eneste levende søn, Hinrich An
dersen Wieck, der var opkaldt efter Sinneth Margarethes far, dør 7 år og 9 må
neder gammel, mens der den 12. decem
ber samme år fødes endnu en lille pige.
Denne mindste pige er også interes
sant på denne folketællingsdag, idet
man, samtidig med at Wilhelm Wieck
ligger lig i hjemmet, forbereder den yng
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ste datters dåb. Dåben kommer til at fore
gå den 2. februar 1840, altså dagen efter,
at barnets far er blevet begravet. Det er
uden tvivl også forklaringen på, at dette
barn, som den eneste af børnene får tre
fornavne, idet hun som første navn får
Wilhelmine efter sin far, foruden Hinriette Hansine.
Det medlem af deputeretkollegiet, der
tæller indbyggere i sydvestkvarteret den
1. februar 1840, kan altså opføre Sinneth
Margarethe Wieck som enke med fem
uforsørgede døtre. Sinneth Margarethe
beholder ejendommen Storegade 14 i
endnu fire år, hvorefter hun 1844 sælger
huset til købmand Johann Johannsen.
Hvad der herefter er sket med Sinneth
Margarethe Wieck, er ikke eftersporet,
men hverken hun eller fire af de fem
døtre er døde i Tønder, og ingen af de
fem piger er blevet gift i byen. Højst
sandsynlig er Sinneth Margarethe ble
vet gift igen i en anden by.
Der var andre i huset Storegade 14
end familien Wieck. Til hjælp i forret
ningsanliggender havde Wieck en han
delskommis, Hinrich Christian Tüchsen,
der var født i Tønder i 1819 som søn af
Peter Tüchsen og Anna (født Lausten).
Peter Tüchsen kan være den Peter Tüch
sen, der den 1. maj 1820 får borgerskab i
Tønder som gæstgiver, brygger og bræn
der.
Det er usikkert, hvad der senere hænd
te Hinrich Christian Tüchsen, men det
kan være ham, der den 11. november
1861 erhverver sig borgerskab i Tønder
som hattemager. Hinrich Chr. Tüchsen
blev ikke gift i Tønder, men døde her i
1880.
Foruden Hinrich Chr. Tüchsen var der
den 1. februar 1840 en lærling og en
gårdskarl i huset. Læredrengen var 17
og hed August Andresen, mens gårds
karlen hed Christian Paulsen og var 35
år. Ingen af de to mænd er født, gift eller
døde i Tønder.
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Tegning af Storegade 14 med rumindretningen i
stueetagen. 1. Diele. 2. Karnapstue. 3. Køkken. 4.
Kammer bag køkken. 5. Piesel, husets sal. Mål
1:400. Efter Erik Einar Holm: Storegade 14. Et
gavlhus i Tønder, 1988, s. 2.

Fra udstillingen »Storegade 14.1. februar 1840«.
I pieselen står kisten lukket og pyntet med buks
bom. Vokslys brænder i store stager ved siden af
kisten. Sort sørgeflor er hængt omkring vinduer
og billeder. Fot. Tønder Museum.

Af kvindeligt tyende var der to: den
ældste hed Anna Kämmner, 24 år gam
mel, den yngste hed Anna Matzen og
var 18 år. Heller ikke disse to kvinder er
født i Tønder, og ingen af dem blev se
nere gift eller døde her.

Huset og dets beboere den 1. februar 1840
Det som altså møder folketælleren, og
det, der også er udstillingens koncept, er
et hus i sorg. I dielen er alt, som det
plejer, men der er travlhed i køkkenet,
fordi der både skal forberedes begravel
sesmad og dåbsmåltid til næste dag. Be
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gravelsesfølget skal efter jordefærden
beværtes efter egnens skik med vinsup
pe og flæsk. Det er vinsuppens surt-søde duft, der især er mærkbar.
I kammeret bag køkkenet bor de to
tjenestepiger Anna Matzen og Anna
Kämmner, så er de nær ved det daglige
arbejde. I husets dørns, dagligstue, med
karnappen mod gaden er alt ryddeligt
til at modtage begravelsesgæsteme.
I pieselen står kisten lukket og pyntet.
Rummet domineres af den lidt tunge
lugt af vokslys og buksbom. Omkring
alle billeder på væggene er der hængt
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sort sørgeflor, og vinduerne er dækket
med sorte draperier. Selve kisten er pyn
tet med buksbom, ved hovedgærdet
brænder vokslys i stager.
På førstesalen synes livet i lidt højere
grad at gå videre. I salonen mod gaden
med de tre vinduer og med varme fra
støbejernsovnen opholder fire af husets
fem døtre sig, stilfærdigt snakkende og
legende eller med et håndarbejde. Stem
ningen er stille og tavs. Fløjdøren ind til
faderens herreværelse ved siden af salo
nen er slået op, men ingen af pigerne
plejer at komme der, og nu hvor deres
SØNDERJYSK MÅNEDSSKRIFT 10-93

far er død, synes dette endnu mere umu
ligt. Tilsyneladende er der ingen, der
holder opsyn med pigerne på denne dag,
den ældste på elleve har overopsynet
med de mindre søskende.
Enken Sinneth Margarethe pusler om
sit spæde barn i soveværelset, der ligger
ud mod gården med lys ind både fra syd
og vest. Hendes sorte begravelseskjole
og udstyr ligger fremme på sengen, men
ellers ser soveværelset ud som i de seks
år, familien har boet i huset. I barnevæ
relset ved siden af sover de tre yngste
piger, mens de to ældste har det mørke
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værelse bag salonen med vindue mod
slippen mod øst.
Også dåbstøjet, der skal bruges da
gen efter er gjort klar, ligesom døtrenes
pæne mørke kjoler.
Gårdskarlen har sit usle kammer i
staldbygningen mod Spikergade, mens
handelskommisen og lærlingen har de
res fælles værelse på anden salen i huset,
der i dag ikke er tilgængelig.
Efter at tællingen af husets indvånere
er opført i folketællingslisterne, går den
deputerede borger videre, men vi fastlå
ser det billede af Storegade 14, som han
kan have oplevet med syn, lugtesans og
hørelse, da han i embeds medfør gæste
de huset den 1. februar 1840.

Noter

1. Bevaringsværdige huse i Tønder, red. Al
lan Tønnesen, Tønder 1980, s. 134-136.
2. E. E. Holm: Storegade 14, et gavlhus i
Tønder, Odense 1988.
3. Johan Hvidtfeldt: Tønders befolkning gen
nem Tiderne, i Tønder gennem Tiderne,
red. M. Mackeprang, Tønder 1943 s. 399439.
4. Intelligenzblatt 1840, s. 191-92.
5. Ludwig Andresen: Bürger- und Einwohn
erbuch der Stadt Tondern bis 1869, Kiel
1937, s. 75.
6. Tønder gennem Tiderne, Tønder 1943, s.
225.
7. Brandtaksationsprotekol for SW- Quartier
Tønder 1834.
Foruden folketællingslisten for 1840 relevan
te kirkebøger over døbte, viede og døde.

Industrien i Tønder
Af HENRIK BECKER-CHRISTENSEN og CHRISTIAN HANSEN
11993 er der udkommet flere bøger om Tøn
ders historie. Forfatterne til to af bøgerne
skildrer her den vækst i industrien, som Tøn
der oplevede fra ca. 1960, og som gjorde
Tønder til en vigftig industriby.

Det satiriske skrift »æ Rummelpot« lag
de heller ikke fingrene imellem, da det
over tegningen af en sovende borgme
ster Paulsen skrev: »Byen, hvor der al
drig sker noget«.

I årene efter 1920 var handel og hånd
værk sammen med de mange statsinsti
tutioner krumtappen i Tønders økono
miske liv. Derimod spillede industrien
kun en underordnet rolle. I slutningen
af 1950'erne var det imidlertid tydeligt,
at byen stod i stampe. Statsinstitutioner
nes økonomiske betydning var på retur,
mens handel og håndværk i sig selv ikke
gav basis for ny vækst.
Den økonomiske stilstand bevirkede,
at Tønder blev omtalt som »en pusling
by, der hyggede sig i smug« og fik hæf
tet prædikatet »tornerose-søvn« på sig.

Debat og handling 1958-1970
Det var disse forhold, der i 1958 fik poli
timester Bøving til på Tønder Handels
standsforenings generalforsamling at slå
i bordet og opfordre tøndringerne til at
vise initiativ i stedet for at vente på, at
stat eller kommune skulle gøre et eller
andet. Det blev indledningen til en me
get livlig diskussion, hvor der faldt flere
knubbede ord. Det var på denne bag
grund, at »æ Rummelpot« citerede by
ens vejrprofet og fotograf Gabs for en
bemærkning om, at »her var så hygge
ligt, men så kom Bøving!« Gabs gav imid-
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Tønder set fra sydvest i 1978. Ved banen i byens sydlige udkant til højre i billedet ligger B&W Energi,
tidligere TØMA, sammen med slagteriet, Ribe Jernstøberi og Brødrene Hartmann. Fot. Sønderjyl
lands Amtskommune i Historiske Samlinger, Aabenraa.

lertid Bøving ret ved at spørge forsam
lingen, om man overhovedet ville have
større virksomheder til Tønder. Han sva
rede selv benægtende med en bemærk
ning om, at »...vi har den fejl, at hvis der
kommer en mand, som kan noget og får
held med sit virke, giver vi ham et spark.
Det eneste vi gennemgående har lyst til,
er at lade staten ordne sagerne, vi vil
ikke selv.«
Bøvings og Gabs indlæg forblev ikke
uimodsagte, men gav anledning til en
større selvransagelse. Et udslag heraf var
den to-dages konference på Tønderhus,
som erhvervsorganisationerne i byen af
holdt i februar 1959, hvor man diskute
rede byens og egnens muligheder for at
komme ud af stagnationen. En af de
mange, der her tog bladet fra munden,
var folketingsmand Frederik Heick, der
SØNDERJYSK MÅNEDSSKRIFT 10-93

skosede Tønder for dens «lilleby-menta
litet». Fra alle sider blev der imidlertid
givet tilsagn om, at man ville gøre sit til
at sætte skub i udviklingen. Det var på
denne baggrund, at der i pressen blev
talt om en «ny Tønder-atmosfære».
Byen begyndte da også at vågne af sin
industrielle dvale. Et første tegn herpå
var det, da en kreds af borgere i 1958 gik
sammen om at oprette A/S Bärtig Ma
skinfabrik og Kedelsmedie i DSB's ledi
ge remisehal. Det var som pressen skrev
Tønders første større fabriksanlæg.
Kort tid efter startede virksomheden i
de ledige DSB-remiser. Ved en besigti
gelse i februar 1959 skrev den lokale pres
se levende om de kæmpestore haller med
seksten mægtige vinduer, 1200 kvadrat
meter gulvplads og en hel vifte af jern
banespor til råvarer og færdigvarer. Her
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var de første medarbejdere ved at rejse Povl Cadovius' inventar- og møbelfa
en tyve tons kran. Produktionen skulle brikker. Den nye fabrikshal ved Nordre
foregå på følgende måde:
Landevej blev med et gulvareal på 6.000
»...råvarerne kommer med banevogn kvadratmeter af en anseelig størrelse. I
ind i hallen, hvor materialet løftes op af midten af 1960'erne beskæftigede virk
kranen og føres hen i valseværket, der somheden 30 funktionærer og 57 arbej
fremstiller indtil tre meter lange plader, dere. Et af produkterne var de meget
som derefter føres over på andet bane karakteristiske muslingeformede læsku
spor og svejses, enten ved elektrosvejs- re med navnet Cadomus Busstop, som
ning, autogenapparat eller med Argon også blev eksporteret til udlandet. Hertil
svejser til rustfrit stål eller også kulsyre kom reol- og udstillingssystemer, kup
svejsning. Færdigproduktet ruller til pelsommerhuse, glasfibermøbler, tage til
sidst ud med banevogn fra fabrikkens benzinstationer og tagplader. 11968 kla
sydlige port.«
gede direktør H. Fahrenholtz imidlertid
Virksomheden var lagt an på at frem over, at det kneb med den forventede
stille højtryksdampkedler til slagterier, afsætning med nogle af disse produkter
mejerier, renserier, konservesfabrikker til Fællesmarkedet. Det var ifølge direk
m. m. Maskinfabrikken kom dog hurtigt tøren bl. a. en forventning om Danmarks
i økonomiske vanskeligheder. Efter et indtræden i dette marked, der havde
navneskift til A/S Tønder Maskinfabrik bevirket, at virksomheden var kommet
- i forkortet form TØMA - og en ind til Tønder.
Året efter grundlæggelsen af System
sprøjtning af ny lokal aktiekapital gik
det til gengæld stærkt fremad. Medar Abstracta fik Tønder en ny fabrik, idet
bejderstaben steg fra 50 ansatte i 1961 til Ribe Jernstøberi oprettede en filial i Vid140 i 1970. Medvirkende hertil var fra dingherredsgade. I 1965 beskæftigede
første færd et nært samarbejde med Bur den omkring 70 mand. Heraf arbejdede
meister og Wain i København. Det førte 45 i radiatorafdelingen og 25 i trådnets
til, at TØMA i 1974 blev et datterselskab afdelingen. 1 1970 var der i alt omkring
110 beskæftigede.
afB&W.
I midten af 1960'erne tog endnu en
Inden da var der i midten af 1960'eme
blevet opført en moderne fabriksbygning industriel sværvægter fat. Det var Skan
på over 4.000 kvm ved siden af den gam dinavisk Emballagefabrik, der var en del
le remise. Her blev der fortsat lavet af Hartmann-koncemen, som var grund
damp- og varmekedler til industri, fjern lagt i 1917 i Lyngby. I 1962 blev der
varmeværker m. m., men samtidig blev opført en lagerhal i Tønder. Tre år sene
der også produceret rørelementer til re gik man skridtet videre, da man op
kraftværker og større industrianlæg. Det førte den første fabrikshal ved Grønne
var i disse år især udbygningen af elvær vej. I marts 1966 startede produktionen
kerne ved Stigsnæs og ved Skærbæk, af æggebakker. En 40 meter lang maski
ne, som firmaet selv havde konstrueret,
der gav nok at lave.
I løbet af få år var TØMA blevet en af kunne her spy 175 æggebakker ud i mi
Tønders mest betydningsfulde virksom nuttet. Da der fra starten blev arbejdet i
heder. Men den fik på få år følgeskab af døgndrift, blev det til over en kvart mil
flere. Stor betydning for beskæftigelsen lion æggebakker i døgnet.
Til at begynde med beskæftigede fa
og den økonomiske udvikling i Tønder
fik også etableringen af System Abstrac- brikken 25 mand, men på grund af sta
ta i 1961, der var en afdeling af arkitekt dige udvidelser voksede såvel produk-
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11962 opførte Hartmann en lagerhal i byen .Treår senere blev den efterfulgt af den første fabrikshal, og
i marts 1966 startede produktionen af æggebakker. Flere udvidelser fulgte i 1970'erne, og siden 1980
har der været omkring 700 ansatte ved Hartmann i Tønder. Fot. ca. 1970 i Lokalhistorisk Arkiv for
Tønder kommune.

tionen som arbejdsstyrken hurtigt. 11969
rådede virksomheden over to fabriks
haller med tre store maskiner. Hertil kom
en lagerhal på 4.000 kvm. Antallet af
beskæftigede var da vokset til 140. Til
den lokale presse kunne direktør Sandahl
Sørensen oplyse, at virksomheden på det
tidspunkt dagligt forbrugte ca. 35 tons
gamle aviser. De blev forvandlet til om
kring trekvart million æggebakker, der
udelukkende gik til eksport. Blandt afta
gerne var Vesttyskland, England og Øst
tyskland. I 1970 blev der opført endnu
en fabrikshal. Arbejdsstyrken var da op
pe på 160 mand. I kraft af den rivende
udvikling, som fabrikken var inde i, var
den nu Tønders største virksomhed.
Samtidig med de nævnte nyetablerin
SØNDERJYSK MÅNEDSSKRIFT 10-93

ger, var flere af de ældre foretagender i
Tønder vokset. Det gjaldt bl. a. Th. Laursens Bogtrykkeri og Tønder Andelsslag
teri.
Udviklingen efter 1958 bevirkede, at
Tønder i industriel henseende blev af en
størrelse, der ikke var til at overse. 11948
havde byen kun 108 beskæftigede inden
for industrien. Ti år senere så det ikke
meget anderledes ud. 11968 var der der
imod over 600 beskæftigede.

Skifteholdsarbejde for eksportmarkederne
1970-1992
Den gamle købstad ved grænsen bragte
således en gryende industri med ind i
den nye Tønder storkommune, der blev
etableret den 1. april 1970. Ved den før295

ste tælling efter de ny administrative
grænser kunne Tønder kommune møn
stre 64 industriarbejdspladser per 1.000
indbyggere. Det var stadig et godt styk
ke under gennemsnittet for det øvrige
Sønderjylland og Danmark.
Efter oliekrisen i 1973 gik industri
væksten i Danmark som helhed i stå.
Tønder oplevede derimod en betydelig
industriel vækst både i 1970'erne og i
1980'erne. Ved indgangen til 1990'erne
var der 132 industriarbejdspladser per
1.000 indbyggere i Tønder, og niveauet
var 40 procent over gennemsnittet for
Sønderjylland. Relativt set nåede Tøn
der et niveau med næsten dobbelt så
meget industri som i Danmark som hel
hed. I dag er der omkring 1800 industri
arbejdspladser i Tønder kommune.
Både nye og ældre virksomheder bi
drog til væksten i 1970'erne og 1980'er
ne.
Brødrene Hartmann A/S fortsatte sin
ekspansion efter 1970 og befæstede sin
position som byens største virksomhed.
Udflytningen af produktion fra Lyngby
til Tønder var afsluttet i 1980. Siden har
der været omkring 700 ansatte ved kon
cernens aktiviteter i Tønder.
Man fremstiller både maskiner til støbepapproduktion, ligesom der er stor
produktion af støbepapemballager. Virk
somheden i Tønder fremtræder i dag
som en af Europas mest moderne inden
for sit felt. Allerede i slutningen af
1960'erne var en del af virksomhedens
produktion baseret på genbrugspapir:
rene aviser og ugeblade. I dag er virk
somheden baseret 100 procent på gen
brug. Virksomheden har egen produkt
udvikling og arbejder til stadighed på at
udvikle og udbrede de miljøvenlige stø
bepapemballager til nye anvendelser.
Den overvejende del af produktionen
i Tønder går til eksport: Tyskland, Hol
land, Belgien, Norditalien, England og
Skandinavien. Dertil kommer, at maski
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ner og produktionsteknologi fra Hart
mann anvendes overalt i verden fra Ja
pan og Indien til Mellemøsten og Rus
land og Nordamerika. Transport til og
fra Tønder foregår med lastbil og bane.
Produktionen hos Brødrene Hart
mann A/S i Tønder foregår overvejende
med specialarbejdere, og der er tale om
fem-holdsdrift. Maskinerne hos Hart
mann i Tønder står kun stille mellem jul
og nytår.
Endnu en markant virksomhed slog
sig ned i Tønder i halvfjerserne. Hydro
Aluminium Tønder a.s (HAT) blev
grundlagt i 1975, fordi det norske Hydro
Aluminium ønskede et nyt presværk til
at dække den stigende efterspørgsel fra
de danske og nordtyske markedsområ
der. Placeringen i Tønder blev fundet
ideel, idet det nye presværk kom til at
ligge midt i markedsområdet, samtidig
med at der i lokalområdet fandtes en
motiveret og stabil arbejdskraft.
Virksomheden i Tønder startede med
38 mand i 1975. Allerede i 1976/77 var
der 90 beskæftigede, som fremstillede
2.800 tons. Siden er staben udvidet med
omkring 20 nye ansatte per år, så man efter at Heat Transfer med 140 beskæfti
gede blev udskilt i en selvstændig virk
somhed i 1990 - i dag har omkring 250
beskæftigede og en produktion over
20.000 tons. Produktionen per beskæfti
get er i dag tre gange så stor, som da
virksomheden startede. Produktionen på
Hydro Aluminium Tønder a.s foregår
fortrinsvis med specialarbejdere på tre
holdsskift.
Heat Transfer Tønder a.s blev udskilt
som en selvstændig virksomhed i 1990.
Fra Hydro Aluminium Tønder a.s over
tog man produktion, udvikling og mar
kedsføring af aluminiumrør til anven
delse i varmevekslere: kølere, aircondi
tionanlæg, varmeapparater m.v. fortrins
vis til biler. Udover disse anvendelser
leveres også rør som benzinrør, antenSØNDERJYSK MÅNEDSSKRIFT 10-93

TB-Møbler i Tønders nordlige industrikvarter i foråret 1993. Til venstre i billedet skimtes Hydro
Aluminium, og øverst er man igang med en udvidelse af Heat Transfer. Fot. Kurt Gabs, Tønder.

ner, forbindelser m. m. Virksomheden i
Tønder er underleverandør til virksom
heder i hele Europa og Østasien, der
igen er underleverandører til de store
bilfabrikker.
Heat Transfer Tønder a.s har egen pro
duktudvikling og sælgere, der betjener
det globale marked. Ved virksomhedens
start var der ca. 140 ansatte og i dag
omkring 170. Der er overvejende tale om
specialarbejdere på treholdsskift, selv om
funktionærandelen dog er stigende.
Disse to virksomheder, der kom til
Tønder fra henholdsvis Lyngby og Nor
ge, tegner sig for den overvejende del af
byens industrielle vækst i 1970'erne og
1980'erne. Andre har dog også bidraget.
Bogtrykker Th. Laursen drev fra be
gyndelsen af 1930'eme almindelig tryk
SØNDERJYSK MÅNEDSSKRIFT 10-93

kerivirksomhed; fortrinsvis med kunder
i lokalområdet. 11950zerne begyndte en
industriel produktion for kunder i hele
landet, og i begyndelsen af 1960 flyttede
virksomheden til nye lokaler på Nørre
marksvej. Her blev der fra 1970 til 1990
skabt 50 nye arbejdspladser, så der i dag
er omkring 120 ansatte. Produktionen
foregår i treholdsskift. De ansatte er for
trinsvis faglærte inden for de grafiske
fagFotograf Arne Gabs etablerede i 1949
almindelig fotoforretning på det, der nu
er gågaden i Tønder. I slutningen af
1960'erne var der omkring 40 menne
sker i arbejde. Pladsen var meget trang,
så den industrielle produktion af farve
billeder blev flyttet til nyopførte bygnin
ger på den nuværende adresse på Fa
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briksvej. Siden 1980 har Gabs i Tønder
haft omkring 100 ansatte om vinteren og
130 ansatte i højsæsonen om sommeren.
Gabs henter og bringer dagligt film og
billeder fra forhandlere overalt i Dan
mark. Virksomheden beskæftiger over
vejende ufaglærte kvinder, der arbejder
i et daghold og et fast nathold.
Produktionen på TØMA er fortsat
med omkring 200 til 250 ansatte op gen
nem 1970'erne og 1980'erne. Burmeister
& Wain Damp A/S overtog i 1974 alle
aktier i Tøndervirksomheden, der blev
solgt fra i forbindelse med det køben
havnske skibsværfts økonomiske proble
mer i 1980. I dag indgår Burmeister &
Wain Energi eller BWE i The Lintjes
Group, som er en international koncern
inden for kraftværksteknologi. Tønder
virksomheden producerer i dag udvalg
te højteknologiske komponenter til store
kraftværker over store dele af verden.
Der er overvejende tale om faglært ar
bejdskraft, der yderligere bliver oplært
med virksomhedens egen svejseuddan
nelse.
I jern- og metalindustrien i Tønder
var der i 1970 yderligere to større virk
somheder, som imidlertid har reduceret
arbejdsstyrken i Tønder siden. System
Abstractas produktion er flyttet til USA
og Gabøl i Vojens kommune. Ribe Jern
støberi A/S havde i 1970 lidt over 100
ansatte, der fremstillede radiatorer og
trådnet. Produktionen foregår stadig i
Tønder, men betydelige rationaliserin
ger har ført til en reduktion af beskæfti
gelsen.
Vestjyske Slagteriers afdeling i Tøn
der har i dag lidt over 60 medarbejdere,
der hver uge udfører op til 1.500 slagt
ninger af kreaturer og ungtyre. De sæl
ges som halvfabrikata - halve, kvarte og
større udskæringer til Italien, Tyskland
og andre eksportmarkeder. Den nuvæ
rende produktionsform og ejerrelation
stammer fra en fusion med andelssel
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skabet Vestjyske Slagterier i 1986. End
nu i 1970 var der imidlertid tale om et
offentligt slagtehus med både kreaturer,
svin, får og lam, og i begyndelsen af
1970zerne havde man i Tønder landets
største slagteri for får og lam. Siden har
man rationaliseret og specialiseret sig.
Det svarer til udviklingen overalt i Dan
mark. For Tønder har det betydet en
mindre udvidelse af den samlede be
skæftigelse og en betydelig forøgelse af
den samlede produktion.
Tønders nyeste større industrivirk
somhed blev startet af Broder Steensen,
der i 1980 - under navnet TB-Møbler påbegyndte industriel produktion i ny
opførte bygninger på Fabriksvej. Siden
er det gået hurtigt, og i dag har man over
8.000 m2 produktionsareal i Tønder og
3.000 m2 lager i Süderlügum umiddel
bart syd for grænsen. I Tønder er der 55
ansatte, som udelukkende laver fyrre
træsmøbler til eksport. Design og pro
duktudvikling foregår på virksomheden
i Tønder. Man har egen limtræsfabrik,
og møblerne bliver både fremstillet, sam
let og pakket, så de er helt færdige fra
fabrikken i Tønder.
Ejnar Christiansen købte i 1958 en tøm
rer- og snedkervirksomhed - dengang
med mester, én svend og én lærling - i
Sølsted, lidt nord for Tønder. Fra 1975
gik virksomheden i gang med industriel
produktion af plastvinduer og -døre, og
i dag er der omkring 50 ansatte i Sølsted.
Døre og vinduer fremstilles efter indivi
duelle mål og leveres fortrinsvis til reno
vering af ældre huse i Sydjylland, Fyn
og Nordtyskland. Dertil kommer ude
stuer, karnapper og facadepartier efter
egen konstruktion og design.
Tønder har yderligere to større virk
somheder, der dog ikke entydigt kan
henføres til den egentlige industri.
WE-HA Kosmetik Werner Petersen
A/S er en stor engros- og produktions
virksomhed med en landsdækkende
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salgsorganisation og eksport. Virksom
heden startede i Tønder i 1948, hvor æg
teparret Werner og Hanne Petersen køb
te en kolonialforretning i Vestergade. Fi
re år senere overtog parret Tønders ene
ste Matas-forretning, hvorfra man be
gyndte at sælge toiletartikler engros til
oplandets købmænd. Det viste sig at
være en god udviklingsmulighed. På
virksomheden i Tønder er der i dag godt
50 ansatte.
Bo Michelsen A/S i Tønder er et af
Sønderjyllands største murerfirmaer. Det
blev stiftet i 1975 af ingeniør Bo Michel
sen og har siden 1980 haft hele Sønder
jylland som arbejdsområde for betonog murerarbejder. Der har i de sidste ti
år været 60-70 medarbejdere, hvoraf
halvdelen er murersvende. 15-20 pro
cent af firmaets arbejde foregår i Tønder,
mens godt 1/3 af de ansatte bor i Tøn
der-området.

.*
Tønders industrivirksomheder har en
række fælles karakteristika. Den indu
strielle udvikling i Tønder har været ba
seret på forarbejdning af råvarer og halv
fabrikata fra et geografisk område, der
rækker langt ud over lokalområdet. Til
svarende er produktionen blevet afsat
på hele det danske, det nordeuropæiske
eller endog på hele verdensmarkedet. I
den forbindelse har beliggenheden tæt
på grænsen og den lette adgang til det
store tyske marked spillet en væsentlig
rolle for byens industri. Byens ældste
industrivirksomheder lokaliserede sig
ved jernbanen i byens sydlige udkant.
Det gælder slagteriet, BWE, Hartmann
og Ribe Jernstøberi. Endnu i 1960'eme
spillede jernbanen en rolle for industri
ens transport af rå- og færdigvarer.
Siden har lastbilerne overtaget hoved
parten af transporten. Tønders nyere
virksomheder ligger i det nordlige indu
strikvarter. Det er indrettet efter lastbil
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transport og er blevet opbygget gennem
de sidste 25 år. Det startede med System
Abstracta, som blev efterfulgt af Gabs,
Hydro Aluminium, TB-møbler og Heat
Transfer. De relativt gode veje har haft
betydning for industrien op gennem
1970'erne og 1980'erne.
Hertil kommer den lokale arbejds
kraft. Tønders industri har beskæftiget
mandlige specialarbejdere på skiftehold.
Netop den stabile arbejdskraft har været
rigelig i Tønder og nabokommunerne,
hvor tilbagegang i landbruget har spillet
en betydelig rolle. Derimod har der ikke
været tale om specielt billig arbejdskraft.
De ansatte i Tønders industri har gen
nemsnitligt haft indkomster på niveau
med eller over landsgennemsnittet.
De mange nye industriarbejdspladser
i Tønder kom ikke kun byens egen be
folkning til gode. Pendlingen fra nabo
kommunerne steg markant. Tilbagegan
gen i landbrugsbeskæftigelsen i hele
Vestslesvig har kunnet opvejes af indu
striel vækst i Tønder og Bredebro. Be
folknings- og livsgrundlaget i den syd
vestligste del af Danmark har derfor kun
net opretholdes op gennem 1970'erne og
1980'erne. Selv om perioden har været
præget af stor arbejdsløshed, har egnen
på intet tidspunkt skilt sig ud med en
ledighed over landsgennemsnittet. Tøn
der kommune har tværtimod haft en le
dighed under landsgennemsnittet op
gennem 1980'erne.
Litteratur.

Henrik Becker-Christensen: Byen ved græn
sen. Tønder 1920-1970.1993.
Christian Hansen: Tønder 1970-1992. Indu
stri og service i byen ved grænsen. 1993.
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Det sker - på nordslesvigske museer
Et nationalt monument og dets skæbne
Da Istedløven blev afsløret på Flensborg
Kirkegård den 25. juli 1862, gled skyerne
væk fra himlen, og en solstråle oplyste
det 7 m høje monument, som en tusind
tallig skare så på med beundring og be
tagelse. Den majestætiske løve blev hilst
velkommen med et nifoldigt hurra og en
kongesalut på 27 skud fra et kanonbatte
ri.
Enkelte tilskuere, bl. a. H. C. Ander
sen, fik imidlertid en gysende forudanel
se om kommende ulykker for fædrelan
det og monumentet. Under indtryk af
den festlige og pompøse afsløring skrev
han: »Hvad vil skee, hvis en Fjende en
gang her beseirer os?«
Kun 2 1/2 år senere kom der klart
svar på digterens spørgsmål. Da var den
danske helstat ophørt at eksistere, og
1864-krigen brudt ud. Istedløven blev
nedtaget i slutningen af februar 1864.
Soklen blev bortsprængt, og alle spor af
det store anlæg fjernet fra kirkegården.
Siden da har løven haft skiftende place
ringer, og dens historie er kædet sam
men med den dansk-tyske historie.
På Museet på Sønderborg Slot åbner
den 14. oktober en omfattende udstil
ling om Istedløven, dens tid, forudsæt
ninger og ejendommelige skæbne. Ud
stillingen er blevet til på initiativ af Syd
slesvig Danske Museumsforening, som
har formået at etablere et grænseover
skridende dansk-tysk samarbejde om
kring dette kontroversielle emne. Fra
tysk side medvirker Städtisches Muse
um i Flensborg, fra dansk side Sønder
jyllands Kunstmuseum og Museet på
Sønderborg Slot. Da initativet er kom
met fra interesserede uden for museer300

En gipsafstøbning af Isted-løven ankom til udstil
lingen pä Museet på Sønderborg i småstykker.
Her ses hovedet.

ne, bliver det støttet af de sønderjyske
museers udstillingsværksted.
En række tyske og danske museer bi
drager med lån af markante malerier og
genstande, bl.a. Kunsthalle i Kiel, Schle
swig-Holsteinische Landesbibliothek,
Schleswig-Holsteinisches Landesmuse
um på Gottorp Slot, Frederiksborgmuseet i Hillerød, Jægerspris Slot, Glypto
teket, Statens Museum for Kunst og Tøj
husmuseet.
I tilknytning til udstillingen udgives
bogen »Istedløven - et nationalt monu
ment og dets skæbne« redigeret af U.
Schulte-Wülwer og Bjørn Poulsen. Her
skriver danske og tyske om helstatspoli
tikken, den nationalliberale kulturpoli
tik, monumentets modtagelse i samti
den og senere tiders fortolkninger af det.
Udstillingen kan ses på Museet på Sønder
borg Slot 15. oktober - 9. januar og på Städti
sches Museum i Flensborg 23. januar - 27.
marts 1994.
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15. okt. - 9. jan.:
14. okt.:

Indtil 24. okt.:

Museet på Sønderborg Slot
Istedløven - et nationalt monument og dets skæbne.

Foredragsaften. Inge Adriansen fortæller om Istedløven, dens
tid, forudsætninger og ejendommelige skæbne som trofæ i to
krige. Aftenen slutter med omvisning i udstillingen.
Arr. af Historisk Samfund for Als og Sundeved.
Sønderjyllands Kunstmuseum
Pumpehuset. Bjarne v.h.h. Solberg Installation.

Indtil 14. nov.:

Tønder Museum
Storegade 14.1. februar 1840. Udstilling i Drøhses hus, Storega
de 14. Se artiklen s. 287-92.

Indtil 14. nov.:

Aabenraa Museum
I storm og stille, den sikre havn. En udstilling om sømandskoner
fra sejlskibstiden til i dag.

9. okt. -14. nov.:

Udstillingsværkstedet. Håndlavede dukker til leg og teater.

Indtil 24. okt.:

Haderslev Museum
Livets overgange: Fødsel og dåb - konfirmation - forlovelse og
ægteskab - alderdom, død og begravelse.
Prod. af Langelands Museum.

Midtsønderjyllands Museum
10. okt. - 21. nov.: Astronomiudstilling.

Indtil 31. okt.:

Hjemmevæmsmuseet, Frøslevlejren
Særudstilling. »Marinehjemmeværnet - 40 år«.

12. nov. -15. okt. Den danske Brigade i Sverige 1943-45 DANFORCE.
1994:
Udstillingen åbnes den 12. nov. af Hans Majestæt Kong Carl XVI
Gustaf.
Indtil 31. okt.:

Skærbækegnens Museum, Skærbæk
Udstilling af årets gaver til museet.

Bov Museum
10. okt. kl. 14-17: Et arbejdende museum. Der arbejdes med gamle redskaber.

Indtil 24. okt.:

Præsentation af årets gaver.

________________ _________________________ /
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Jubilæumsbog om Tønder
Henrik Becker-Christensen: Byen ved grænsen.
Tønder 1920-1970. Institut for Grænseregions
forskning, Aabenraa 1993.348 s., ill. Pris: 150 kr.

Byjubilæet i Tønder - 750 år, er blevet behø
rigt fejret, ikke mindst med en flot jubilæ
umsbog, som byrådet havde givet lederen af
Institut for Grænseregionsforskning i Aaben
raa Henrik Becker-Christensen i opdrag. Re
sultatet er en 348 sider omfangsrig bog, der,
selvfølgelig kunne man næsten sige, er trykt
hos Laursen i Tønder og indbundet hos J. P.
Møller i Haderslev. Et i sandhed sønderjysk
produkt.
Bogen beskæftiger sig kun med tidsrum
met fra Genforeningen i 1920 til kommunal
reformen i 1970, altså 50 års byhistorie, der
samtidig er en væsentlig del af Sønderjyl
lands historie, og derved bliver den også en
del af rigshistorien. Specielt med henblik på
tiden efter 1945 er det den første samlede
fremstilling af Tønder bys politiske, økono
miske og sociale udvikling.
Bogen falder i to store hovedafsnit. Det
første omhandler det kommunale selvstyre,
herunder hele den politiske og nationale
problemstilling, som for Tønders vedkom
mende har været særdeles konfliktfyldt. Hen
rik Becker-Christensen lader historikeren H.
V. Clausen præsentere byen i 1920. Dette er
udganspunktet for de efterfølgende afsnit om
politiske intriger og magtkampe, der til sidst
ender med dansk borgmester i 1937. Afsnit
tet giver også informative indblik i den kom
munale administration og problemer. Kon
flikterne mellem den danske og tyske befolk
ning når et højdepunkt under besættelsen fra
1940 til 1945. Ikke mindst sabotagen og rets
opgøret efter 5. maj 1945 er yderst spænden
de læsning.
Årene efter krigen står i borgmester Paul
sens ånd. Han blev vist den længst regeren
de borgmester i Danmark.
Bogens andet hovedafsnit beskæftiger sig
med byen og dens borgere i bredeste for
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stand. Denne afdeling opdeles efter sagom
råder som f. eks. de mange offentlige institu
tioner, trafikforhold, socialhistorie og kultur
og fritid. Under dette afsnit bliver byens van
skelige stilling omkring 1920 beskrevet med
konjunkturnedgang på grund af det tyske
markeds bortfald. Særlig omtale får de talri
ge detajlhandlende, som byen var så rig på
indtil langt op i efterkrigstiden. Industri i
moderne forstand fandtes næsten ikke indtil
1945, men i løbet af 1950'erne starter en ud
vikling, som efterhånden placerede Tønder
på det industrielle landkort. En stor plads
indtager som nævnt de mange offentlige in
stitutioner, som blev placeret i Tønder, bl. a.
Det Danske Hedeselskab, jordlovsudvalget,
DSB, toldvæsenet og postvæsenet samt ud
dannelsesinstitutionerne. Endelig sluttes af
med en speciel gennemgang af det store re
staureringsarbejde, som bl. a. Fonden til be
varelse af gamle huse i Tønder har stået for.
Billedsiden er særdeles dygtigt redigeret
af Ingolf Haase. Sammen med billedtekster
ne er de en meget væsentlig del af erindrings
stoffet.
Der sluttes af med et fyldigt noteapparat,
litteraturliste og personregister.
Svend Åge Karup
Tønder 1970-1992
Christian Hansen: Tønder 1970-1992. Industri
og service i byen ved grænsen. Institut for Græn
seregionsforskning, Aabenraa 1993.80 s. Pris: 50
kr.

Henrik Becker-Christensens bog om Tønder
bys historie efter 1920 stopper i 1970. Det
gjorde Tønder bys udvikling imidlertid ikke,
snarere tværtimod, som det påvises i Christi
an Hansens lille bog. Bogen er ikke en egent
lig byhistorie, som behandler byens liv i sin
fulde bredde. Den koncentrerer sig om ud
viklingen i befolkning, erhverv, industri og
service. Fremstillingen bygger især på stati
stiske oplysninger og virksomhedinterviews,
som forfatteren har bearbejdet overskueligt
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og klart i et lettilgængeligt sprog og med
gode grafiske illustrationer. Bogens systema
tiske sammenligninger med det øvrige Søn
derjylland og Danmark gør den interessant
for andre end tøndringer.
Skønt befolkningsvæksten i Tønder har
været afdæmpet, og til- og fraflytning er gået
lige op, har især kvindernes øgede erhvervs
frekvens betydet en stor tilgang af erhvervs
aktive. Som andre steder har mange fået ar
bejde inden for det offentlige, men som no
get særligt i Sønderjylland har industrien i
Tønder fordoblet antallet af arbejdspladser
fra 1970 til 1990. Sønderborg har f.eks. i den
samme periode mistet mange industriarbejds
pladser, og i Haderslev og Aabenraa har in
dustribeskæftigelsen nærmest været kon
stant. Årsagen til Tønders vækst er en række
store virksomheder, som har lokaliseret sig
her, såsom Brdr. Hartmann, Hydro Alumini
um, B & W Energi. Sammenlignet med de
midt- og vestjyske byer med udflyttet indu
stri er Tønder dog næppe så enestående.
Industriens vækst har også givet arbejde
til mange mennesker i omegnskommunerne.
Netto drager hver dag omkring 1000 på ar
bejde i Tønder. Sammenlignet med det øvri
ge Sønderjylland og Danmark er ledigheden
da også lavere i Tønder. Indkomstudviklin
gen ligger over det øvrige Sønderjylland og
nærmer sig mere og mere landsgennemsnit
tet. Den øgede velstand blev i 1970'erne om
sat i et stort parcelhusbyggeri, som under
afmatningen i 1980'erne er blevet afløst af
mere beskedne rækkehuse. Krise og grænse
handel har dog ikke haft de voldsomme kon
sekvenser for handelen. Tønder har styrket
sin oplandsfunktion og har stadigvæk sam
menlignet med mange andre byer en varie
ret detailhandelsstruktur med mange min
dre butikker.
Bogen slutter med korte, illustrerede por
trætter af de største virksomheder. Endvide
re bringes en liste over byrådets medlemmer
1970-92. Man havde gerne set, at forfatteren
også havde brugt sine statistiske og pædago
giske evner til en lille analyse af byråds- og
folketingsvalgtallene, så man kunne have er
faret, om byens økonomiske og sociale for
andring havde givet sig politiske udslag.
Hans Schultz Hansen
SØNDERJYSK MÅNEDSSKRIFT 10-93

Tysk jubilæumsskrift om Tønder
750 fahre Stadt Tondent 1243-1993. Schriften der
Heitna tkut id I ichei i A rbeitsgemeinschaftfii r Nord
schleswig. Heft 67/68, 258 sider, ill. Aabenraa
1993. Eksp.: Heimatkundliche Arbeitsgemein
schaft, Vestergade 30, 6200 Aabenraa.

Heimatkundliche Arbeitsgemeinschaft har
igen markeret et nordslesvigsk byjubilæum denne gang Tønders - med et temanummer i
sin skriftrække. Det er specielt det kirke- og
kulturhistoriske samt foreningshistorie før
og efter 1920, som afspejler sig i artiklerne.
Gerd Vaagt lægger ud med en kort biografi
over Ludwig Andresen, den mand, der frem
for nogen har udforsket Tønders historie.
Hans-Fr. Schütt placerer Tønder stadsret ind
i den politiske og økonomiske sammenhæng,
som den er udsprunget af i 1240'erne, da
hertug Abel søgte at fremme en ny transitvej
tværs over den jyske halvø. Lorenz Peter
Wree gennemgår de store præsteportrætter
fra Kristkirken, og placerer dem ind i en kir
kepolitisk sammenhæng, mens Günter Weit
ling undersøger pietismens indflydelse i Tøn
der, specielt i forbindelse med Vajsenhusets
oprettelse i 1731. Frank Lubowitz belyser
provst Balthasar Petersens bestræbelser på
oprettelse af et lærerseminarium i Tønder.
En anden af Tønders betydelige sønner, dig
teren og kritikeren Heinrich Wilhelm von
Gerstenberg, biograferes kort af Hartwig
Molzow.
I fem artikler skildres en række tyske for
eninger i Tønder - Frisenverein, Wandervogel-bevægelsen, Singverein, Schützenkorps
og Turnerbund; de to første er bevægelser
fra dette århundrede, mens de tre sidste ræk
ker væsentlig længere tilbage.
Bogen er illustreret med en stribe flotte
farvebilleder, bl. a. af de nævnte præsteportrætter samt af en række gamle Tønder- hu
se.
Selvom de mange artikler ikke er blevet til
ud fra nogen samlende idé, er det lykkedes
at skabe en god sammenhæng bogen igen
nem. Den markerer på bedste vis det præg
som kulturpåvirkninger sydfra har sat på
byen Tønder.
Henrik Fangel
Næste nummer af månedsskriftet udsendes med
postvæsenet den 11. november.
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Kagmanden på Tønders Lilletorv

Bagsiden
om
forsiden

gang så længe, eftersom den kun
I anledning af Tønders 750-års køb
har været malet een gang.
stadsjubilæum modtog byen den
Størstedelen af dens tilværelse
6. maj 1993 en tro kopi af den ca. to
meter høje kagmand, skåret efter
har den tilbragt på rådhusets loft,
hvor den lå, indtil en antikvitetsel
originalen på Tønder Museum. Ko
skende gartner i slutningen af
pien, der er udført af billedskære
1870'erne fik lov til at låne den til
ren Maria Hammerich, står nu på
sin samling, men da han senere
kagens gamle plads på Tønders Lil
flyttede til Haderslev, kom den til
letorv, således som det ses på forsi
bage til rådhusloftet, hvorfra den i
debilledet.
Helt frem til begyndelsen af
1898 udlåntes til Thaulow-museet
i Kiel. Derfra kom den tilbage til
1800-årene indtog byens kag eller
skamstøtte en central plads i bybil
Tønder, da museet her oprettedes
efter Genforeningen.
ledet i en lang række nordeuropæ
Også mens kagmanden, som
iske byer. Her blev eventuelle lov
dengang fejlagtigt blev betragtet
overtrædere kagstrøget, dvs. læn
som en Roland-figur, befandt sig
ket til kagen eller skamstøtten og
på Thaulow-museet, var figurens
pisket af bøddelen, hvorefter ved
eksistens kendt i Tønder - men de
kommende mistede sine borgerli
færreste tøndringer havde dog set
ge rettigheder og ofte måtte forla
figuren. Under Første Verdenskrig
de byen.
var byrådet under pres fra tyske
Selve kagen omtales som en mu
kredse i byen, der ønskede et
ret søjle på et stenfundament, og
»krigsmindesmærke« opstillet på
allerede i 1654 benævnes den ori
byens torv. Byens stadsarkitekt,
ginale kagmands forgænger som
Lauritz Thaysen, blev bedt om at
»dat Bild up dem Kaake«. Hvorle
Arkitekt Thaysens
des denne har set ud, og hvad der udkast til Rolands lave et udkast til en Roland-figur.
Thaysen, der aldrig havde set kag
er blevet af den, ved man intet om.
figur til Torvet
mandsfiguren, leverede udkastet
Den tykke egestamme, hvoraf
i Tønder.
til en meget germansk udseende
originalen er hugget, kom fra lands
byen Gerrebæk syd for Tinglev. Otte mand harniskklædt kriger. Afgørelsen om min
måtte der til for at løfte stammen, og seks desmærkets opstilling trak dog så længe
heste slæbte den til Tønder i september 1699. ud, at krigen fandt sin afslutning, så tanken
Hvem der var mester for udskæringen, ved heldigvis ikke længere var aktuel. Da Thay
vi ikke, men om sværdet og de øvrige jern sen to år senere tegnede sine kendte nød
arbejder ved vi, at de er tilvirket af Anthoni pengesedler fra Tønder, anvendte han igen
Olbers, mens Jørgen Hintz har malet kagen kagmanden som motiv. Denne gang havde
og dens figur, efter at tømrer Niels Marten han dog først klogeligt skaffet sig et foto af
sen under stor risiko havde fået træfiguren figuren i Kiel.
anbragt på den mere end mandshøje kag.
Ingolf Haase
H vorlænge kagmanden oprindelig fik lov
til at stå på Lilletorv, ved vi ikke. Formentlig Litt.: Sigurd Schoubye: Om kagmanden i Tøn
højst et par menneskealdre - og næppe en- der, Tønder Museum 1950

________________________
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