
Udstilling. Det er 300
år siden, at Lolfod og
Frederiksberg smelte-
de sammen med Sles-
vigs gamle bykerne.
Det markeres med en
udstilling på Stadt-
museum, der viser
gamle billeder og
kort fra Slesvig.

SLESVIG. Når man ser billeder
af byer, som de så ud for 300
år siden, er de næsten ikke til
at kende. Byerne har gennem-
gået en rivende udvikling, og
med den i mente, kan man
gætte på, hvordan byerne
kommer til at se ud om yderli-
gere 300 år.
Omkring 1700 boede der

kun mellem 2000 og 3000
mennesker i Slesvig. Det sva-
rer til, hvad der i 2011 bor i
landsbyen Skovby (Schuby)
lidt vest for Slesvig. I dag er
Slesvig vokset til det ti-dob-
belte.
Men hvis udviklingen var

gået anderledes, kunne Slesvig
have huset mere end de godt
25.000 mennesker, der i dag
bor i byen. I 1600-tallet var
der planer om at oprette et
universitet i Slesvig, men Hol-
sten fik privilegierne på uni-
versitetet, og derfor kom det
til at ligge i Kiel i stedet for.

Fire byer
Det Slesvig, vi kender i dag, er
i virkeligheden fire byer, der
er vokset sammen: Lolfod,
Frederiksberg, Holm og Sles-
vigs gamle centrum. Gæster
man byen, vil man også be-
mærke, at den bymæssige
købstadsagtige bebyggelse
ligger spredt ud i flere områ-
der.
I 1711 samlede gottorperne

de fire bydele til én by i den
såkaldte »Combinirung«. Indtil
1711 lignede det gamle Sles-
vig da heller ikke ligefrem no-
gen hofby. Det var mere pa-
læerne og husene i Frederiks-
berg og Lolfod, der afspejlede,

at indbyggerne havde deres
beskæftigelse ved hertugernes
hof. I år er det 300 år siden, at
de fire bydele smeltede sam-
men til ét Slesvig, og det mar-
keres med en særudstilling på
Stadtmuseum i Slesvig - eller i
Slesvig-bydelen Frederiksberg
for at være helt præcis.

Ingen betydning
»Slesvig i ét blik« er titlen på
udstillingen, som Stadtmu-
seum har tilrettelagt i samar-
bejde med kunsthistoriker Jan
Drees, derfor nylig stoppede
som videnskabelig medarbej-
der på Gottorp Slot efter sin
mangeårige stilling på lands-
museerne i Slesvig-Holsten.
Med udstillingen rammer

Stadtmuseum sit kerneområde
- nemlig Slesvig bys historie.
På udstillingen vises malerier,
tegninger, fjertegninger med
akvarelfarve, kobberstik og
frem for alt litografier med

300 års motiver fra Slesvig.
Året 1711 med sammensmelt-
ningen af de fire bydele fik al-
drig nogen praktisk betyd-
ning. Blot to år senere blev
hoffet på Gottorp Slot opløst
og fordrevet af den danske
kongemagt.
Halvandet hundrede år se-

nere fik Slesvig en genop-
blomstring, da den blev ho-
vedsæde for den preussiske
provinsregering.

Domkirken fik et tårn
I slutningen af 1800-tallet fik
domkirken for eksempel et
rigtigt tårn, ligesom preusser-
ne satte skub i byggeriet med
monumentale regeringsbyg-
ninger og retsbygningen. Ind-
til da havde Slesvig næsten
ikke haft noget nævneværdigt
opland, den kunne leve af som
handelsby. De handlende kom
til markedet fra det sydvestli-
ge Angel, området lige nord

for Slien, og det var dét. Rest -
en af Angel sugede Flensborg
til sig.
På udstillingen kan man se

store panoramaer - ofte stam-
mer de fra de samme fiks-
punkter. Især Jordbærbjerget
lidt nordvest for Gottorp Slot
var et yndet punkt for maler-
ne.
Det ældste panorama på

udstillingen er »Theatrum ur-
bium« fra 1584. Det yngste et
spektakulært fotografi af
Fried rich Kruse fra 1928. 85
procent af billederne og kor-
tene stammer fra samlingerne
på Stadtmuseum, der i øvrigt
byder på rundvisninger hver
søndag klokken 15 - bortset
fra juledagene.

Fugleperspektiv fra
1700-tallet
Et prunkstykke på udstillingen
er Hans Christoff Lönborgs

fugleperspektiv af Slesvig fra
1732 - et prospekt i stort for-
mat, der tager et vue ud over
Slesvig med Gottorp Slot og
Slien.
Historien bag fugleperspek-

tivet er interessant. Da der ik-
ke fandtes flyvemaskiner eller
luftballoner i 1700-tallet, var
Lönborg overladt til ikke blot
sin fantasi, men også et detal-
jeret kendskab til Slesvig-om-
rådet og en enesteånde evne
til at perspektivere bybilledet.

Stadtmuseum Schleswig:
Schleswig auf einen Blick.
Udstilling til den 11. marts
2012.

Hans Christian Davidsen
hcd@fla.de
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David Martin Kanning (1806-1884) - vue over Slesvig fra Tiergarten. Farvelagt litografi fra cirka 1860. Hamborgeren Kanning har
formentlig aldrig været i Slesvig, for Gottorp Slot, Slesvig Domkirke og Michaeliskirche er rykket temmelig kraftigt sammen ved Sli-
ens bredder.

Friedrich Franz Kruse: Panorama over Slesvig og Slien set fra Bustrup i 1928.

Julius Gottheil (1810-1868) - Litografi fra krigsåret 1864. Det udkom i bogen »Schleswig-Holstein. Album der vorzüglichsten Ortschaften der beiden Herzogthümer«.

SØNDERBORG. I marts samle-
de det regionale spillested
Sønderborghus interesserede
sangskrivere fra hele Sønder-
jylland til arbejdsforløbet
»Singer/Songwriter Workshop
Sønderjylland«.
I en række workshops med

blandt andre Tue West og Tri-
nelise Væring har sangskriver-
ne skrevet en række nye san-
ge, der nu er klar til at blive
præsenteret for  publikum.
Den 15. december går ti af

sangskriverne fra
singer/Songwriter Workshop
Sønderjylland på scenen sam-
men med Tue West og præ-
senterer et  program af nye
sange. Koncerten i Sønder-
borghus er den
første i en ræk-
ke der forsætter
over hele Søn-
derjylland og
munder ud i en
cd-udgivelse i
løbet af 2012.
De rørende,

seje, sjove san-
ge bliver spillet
og sunget af blandt andre
Charlotte Ljungstrøm, Ester
Wolf, Ronald Mossom Nielsen,
Paul Kjærgaard, Lars Kjæde-
gård Haug, Berlinn og Tue
West. Tue West er aktuel med
ny cd, »Ikke...regulere...mere«,
og han synger nogle numre
fra cd’en backet op af sang-
skriverne fra Singer/Songwri-
ter Workshop Sønderjylland.
Projektet er støttet af Sta-

tens Kunstråd. (FlA)

Workshop
munder ud i
en koncert

FLENSBORG. Rapperen Prinz
Pi (tidligere kendt som Prinz
Porno) kommer til Flensborg
den 11. februar 2012. Tidligere
i år udsendte han soloalbum-
met »Rebell ohne Grund«.
Med en placering blandt de

ti bedste på den tyske hitliste
er det til dato hans mest suc-
cesrige album. Koncerten fin-
der sted i Volksbad. Dørene
åbner klokken 20, og koncer-
ten begynder klokken 21. Bil-
letter koster 15 euro på mit-
tendrin-gmbh.de.          (FlA)

Orgelmatiné 
i Flensborg
FLENSBORG. På søndag klok-
ken 11.45 finder en orgelmati-
né sted i Christuskirche i Mør-
vig. På koncertprogrammet er
adventsmusik fra Mellemtysk-
land. Organist Stephan Kruegr
spiller værker af blandt andre
Walther, Pachelbel og Bach.

(FlA)
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Prinz Pi i
Volksbad 

Prinz Pi kommer til Flensborg.

Tue West.
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