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Husets historie St.-Jürgen-Straße 14 
 

15.05.1799  indgang i byarkivet: "Boy Hansen, bådmanden i Norder St. Jürgen von der 
ejer 4 rum med et skorstens hus i Norder St. Jürgen (vol. 3 fol. 29) " 

 

 Boy Hansen 

 Var søn af bådmanden Boy Hansen og hans kone Marike, født 
Hansen (hun gik konkurs efter hendes mands død 1810); 

 Gift i 1796 Ingeborg elertz, datter af afsenderen Isaac Elertz i St. 
Jürgen og hans kone Anna, født Asmussen; 

 Fik (formentlig som en medgift af hans kone) af ejendommen Norder 
St. Jürgen180 (i dag St.-Jürgen-Straße 14); 
 

Førte tre skibe fra 1791 til 1810: 

1791-1793 Die Einigkeit, yacht, 5 mand besætning; 19,5  

 commerzlast (c.l.) 

1794-1796 Christina, yacht, 4 mand besætning, 13,5 c.l. 

1797-1810 Triton, gelasse, 7 mand besætning, 59 c.l. senere 49 c.l. 

Triton var det vigtigste skib. Det tilhørte Hans Petersen Schmidt og Jürgen 
Nicolai Fries. Det blev bygget i 1796 i Steinberghaff og sejlede Nordsøen 
og Østersøen, samt Midelhavet. 

 

21.10.1852  fra Boy Hansens enke Ingeborg til Calle Petersen, Sonderburg, partikulier, 
købt til 1280 reichsthaler ver. (Vol. 3 fol. 619, Erdbuch Pag. A52, nr. 180)-
(indgang vol. 1, s. 452) 

3. Marts, 1874 Norder-og Süder-St-Jürgen er inkorporeret i Flensborg. 

1903 - 1907 opførelse af kirken St. Juergen 

1891 - 1899 Johann Paul Buchholz, Barber, butik: Rathausstraße 10 

1899 - 1919 Joh. Chr. Jensen, mineralvand producent 

1899 Opførelse af bagbygningen, hvor der var et springvand. Her mineralvand 
blev aftappet, leveret og solgt på markeder. 

1919 - 1941 Friedrich Hoffmann, mineralvand producent 

1949 hemmeligt hus: Erich Schwarz byggede og solgte violiner 

 



Indsamling af oplysninger: Herbert Leupelt Side 2 Fra 2 Stå: Oktober 2019 

1941 - 1950 Arnold Hoffmann, Baker, arbejdede på brød fabrikken Rerup, Großer 
Straße 77-79 (flyttede på 21.12.1959 med kone og fire børn med skib fra 
Hamburg til Australien) 

Jan. 1950 - 1966 Petersen, i det hemmelige kontor senere accept punkt af en galvanizer i 
Neumünster 

Jan. 1966 – 1967 Fællesskab af arvtagere Petersen, fra 1967 Horst Petersen 

Nov. 1967 - 1979 Horst Petersen, sælger hos bilforhandleren Thurner & Co 

1972-1973 større renovering, olie centralvarme, nye vinduer, fra tre lejligheder bliver 
4 små udlejningslejligheder 

Jan. 1973 Salg af 41 kvm stor del af ejendommen syd for huset til det tilstødende 
snedkeri 

Juni 1979 - 1984 Manfred Schlechter og Kirsten Brandstrup 

fra 05.09.1984  Kirsten og Herbert Leupelt 

Okt./Dec. 1984 gradvis renovering af hele forreste og bageste hus indtil 1992 

November. 1984 Opdagelsen af et vægmaleri på den nordlige væg af 1 gulvet 

April-Dec. 1986 Restaurering af vægmaleri af tre restauratorer 

30. Nov. 1990 Beboelses bygningen St-Jürgen-Straße 14 er opført som et historisk 
monument 

 

Fra bogen kulturmonumenter i Slesvig-Holsten, bind 2,Flensborg by, wachholtz-
verlag, 2001 

 

p. 294:  "to-etagers tagskægget hus med pudset facade og smal terrasse 
indrammet af felt sten fastholdelse væg, bygget i sidste kvartal af det 18 
århundrede. Inde i øverste etage værelse med malet langsgående væg, 
her inden for den malede division i tre felter hver omgivet af stiliserede 
sener ovaler med allegoriske repræsentationer af de fire temperamenter, 
de fem sanser og de tre religioner jødiske, Kristendommen og islam, 
formentlig henrettet omkring 1800. Malerierne var baseret på kobber-
graveringer af Bernhard rode fra 1788 publikationen af Karl Wilhelm 
ramler i Berlin, allegoriske tal for brugen af visuelle kunstnere. " 


