
Æraskobings Bpegl 1629. Byen har form•dentlig mislet sil 
gamle Segl ved Br·anden Mtnme Aar. 

HVOR GAMMEL ER ÆRØSKØBING? 

Af E1'ik Kroman. 

De gamle Byprivilegier har faaet en vis aktuel Interesse i Nutiden, 

idet det er blevet Skik at fejre Byjubilæer med Fester og historiske 

Optog, naar der er forløbet runde Aaretal, siden Byernes ældste 

kendte Privilegier er udstedt. Som Regel fortæller disse dog meget 

lidt om Byernes Alder. Rent bortset fra, at nogle af de ældste Byers 

Oprindelse taber sig i en fjern Fortid, som rækker langt forud for 

Privilegierne, er de ældste Privilegier i de aller fleste Tilfælde gaaet 

tabt, hyppigt ved Ildebrande eller fjendtlige Troppers Hærgen, i de 

fleste Tilfælde dog blot paa Grund af manglende Interesse for 

Bevarelsen af de gamle Privilegier, som efterhaanden blev foræl

dede og erstattedes med nye. 

Ogsaa for Ærøskøbings Vedkommende er det gaaet haardt ud 

over de gamle Privilegier, idet alle de ældre originale Privilegier 

maa antages at være gaaet til Grunde ved den store Ildebrand 1629, 

som lagde store Dele af Byen i Aske, og hvorved ogsaa Byens 

ældste Raadhus utvivlsomt er brændt. Fra Christian 2. og fremefter 

er Privilegierne dog bevaret i Gliicksborgarkivet i en Afskrift, som 

blev indsendt 1633 til Arvingerne efter Hertug Christian af Ærø, 

Hertugerne af Slesvig-Holsten-Sønderborg, med Anmodning om 

Stadfæstelse af Byens Privilegier.1 ) 

18 
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Christian 2.s Privilegium fra I 522, som i Modsætning til alle 
andre kendte Privilegier til Ærøskøbing var udstedt paa Dansk og 
er bevaret baade i den danske Tekst og i en tysk Oversættelse, har 
været særlig værdifuldt for Borgerne i Ærøskøbing, idet det gav 
dem en ubetinget Eneret til al Handel paa Øen og forbød Handel 
i Landsbyerne. De tidligere Privilegier har utvivlsomt været mindre 
vidtgaaende end Christian 2.s, og da Frederik I. blev Konge I 523 
efter hans Brodersøn Christian 2.s Fordrivelse og I525 stadfæstede 
Ærøskøbings Privilegier, nævnte han ikke Christian 2.s Privilegium, 
men kun Privilegierne, som var givet af hans Fader og Broder, 

:>: Christian I. og Kong Hans. Christian 3.s Privilegium I542 og 
Dronning Dorotheas Privilegium I 563 stadfæstede i Almindelighed 
Forgængernes, Kongerne af Danmarks og Hertugerne af Slesvig og 
Holstens, Privilegier. I Dronning Dorotheas Privilegium hedder det: 
Vi stadfæster alle de Privilegier og Rettigheder, hvormed Borgerne 
er benaadet af Kong Hans og alle andre Konger og Hertuger af 
Slesvig og Holsten. Kong Hans er saaledes den første ved Navn 
nævnte Konge, som har givet Ærøskøbing Privilegier. Formodentlig 
har hans Privilegier været særlig omfangsrige. Men foruden disse 
har der altsaa endnu paa Dronning Dorotheas Tid øjensynlig 
eksisteret en Række ældre Privilegier af Konger og Hertuger. Af 

Hertugerne var den sidste Hertug Adolf, som døde I4 59· 
Der er dog andre Kilder til Byens ældre Historie end Privile

gierne. Navnet Ærøskøbing forekommer første Gang i et Tings

vidne 1% I476, som bevidner Kapitlet i Slesvigs Ret til sit Gods 
paa Ærø. Byens Navn skrives her Errekopinghe, og der nævnes 
en Borgmester Hans Hayghe. Ærøskøbing er nutildags Byens 
officielle Navn, som fortrinsvis bruges uden for Øen. Paa Ærø 
selv har Byen i daglig Tale lige til Nutiden heddet Købing. I denne 
Form forekommer Navnet i et Skøde udstedt paa Ærø Landsting 
2% I442, hvor der nævnes en Borgmester Mikkel Clausen og en 
Raadmand Las Hayghe "in der koppinghe", i Købingen. Hverken 
Ærøskøbing eller Købing er dog egentlige Navne. Købing betyder 
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blot Købstad, paa samme Maade betegnes Nordborg i ældre Tid 

som Købing. Ærøskøbing vil sige Købingen paa Ærø.2 ) Navnet 
udtales paa Ærø stadig som to Ord: Ærøs Købing og skrives ogsaa 
i ældre Tid næsten altid i to Ord: Erris Købing eller Erre Købing. 
Den sidste Skrivemaade med den ældre Genitivform som i Doku
mentet 1476 er endnu almindelig i 17. Aarh. At Byen oprindelig 

har haft et egentligt Navn, fremgaar af et ældre Skøde fra 1% 1398, 
hvor Øens Købstad kaldes Visby (Wysby up Erre) . At der er Tale 
om samme By som den Købing, der nævnes ikke 50 Aar senere, er 
hævet over enhver Tvivl. Det er en urimelig Tanke, at der skulde 
have ligget en Købstad et helt andet Sted paa Øen. Der var i 
gammel Tid næppe Muligheder for en Købstad andre Steder end 

paa det centrale Sted, hvor Ærøskøbing ligger. Andre Forhold, som 
skal omtales nedenfor, viser da ogsaa, at Ærøskøbing er endnu 

ældre. Byen kunde altsaa i 1948 have fejret 650 Aars Jubilæum 
for den første Omtale. Skødet, der er det ældste Dokument fra 
selve Øen, er udstedt paa Ærø Landsting, og endnu i Begyndelsen 
af sidste Aarhundrede hang Øens Segl under det. Seglet, som vel 

har været det samme som det bevarede fra 1442, er nu desværre 
gaaet tabt. Da Dokumentet af flere Grunde har betydelig Interesse 
for Øens Historie, meddeles det her i dansk Oversættelse: 

Til alle, som ser og hører dette Brev læse, tilstaar og bevid
ner vi Nikolaus Dore, som er Foged paa Landet Erre, Bo Petersen, 
Jens Petersen i Dunkær, Esbern Poveringh, Nikolaus Poveringh i 
Slæbøl, Peter Lud, Mattis Lud i Trundorp, som er Bønder (J: Selv

ejerbønder), Claus Rikardsen, Borgmester i "Wysby" paa Erre, 
Claus Brodersen, Nikolaus Hermansen og Thomas And, Raadmænd 
i den samme Stad, med dette Brev, at vi var til Stede og overværede 

paa det rette Ting foran Slottet paa Erre efter Guds Byrd Tusind 
Aar tre Hundrede Aar i det otte og halvfemsindstyvende Aar Søn
dagen næst før Pinse og saa og hørte, at Jons Queze, vor Lands
mand, med sin gode Vilje og Samtykke og utvunget overdrog og 
skødede til den fornemme Mand Nichelaus Kede, Ridder og 

r s• 
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Skode 1398 1Dfs fra Æro Landsting. Rigsark . De schauenburgske Herl11gers Arki•'· 

Høvedsmand paa Erre, al sin Rettighed, som han eller hans Slægt
ninge havde til Peter Lylles Gods, hvad enten det er Guld, Sølv 
eller ædle Sten, til fuldkommen Overdragelse og til den højbaarne 

Fyrstes Haand, nemlig i Hertug Gerts Haand, som er Hertug i 
Sønderjylland, og den fornævnte Jons Queze eller Peter Lylles andre 
Arvinger skal aldrig mere gøre Krav paa det nævnte Gods. Y der
ligere bevidner vi ogsaa med vore sande Ord, at den førnævnte 
Jons Queze er den nærmeste Arving paa sin Kones Vegne til Peter 
Lylles Gods og ingen andre. Alle disse forskrevne Stykker bevidner 
vi med vore sande Ord, og til større Bekræftelse er vort Lands Segl 
hængt under dette Brev. Givet Aar, Dag og Sted som ovenfor. 

Navnet Visby er interessant. Det er samme Navn som Navnet 
paa den berømte Hansestad Visby paa Gotland. Forleddet i Navne 

paa -by er hyppigst Naturnavne, jf. Søby og Skovby paa Ærø. Man 
har da ogsaa søgt at fortolke "Vis" som et Naturnavn af et gammel
dansk vese (jf. oldn. veisa, lavt sumpet Terræn).3 ) Nu er Sumpe 
og Moser imidlertid ikke pa nogen Maade karakteristisk for Ærøs-
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købings Omgivelser og kan ikke nogensinde have været det, da 
Byen ligger ved Foden af et Bakkedrag, som skraaner stærkt ned 
mod Vandet. Det synes derfor mere rimeligt, at man i første Led 
af Visby finder Ordet Vi, en hedensk Helligdom, saaledes som det 
er Tilfældet i det gotlandske Visby, som i Gutasagaen kun benævnes 
Vi uden Tilføjelse af Ordet -by. Et lignende Tilfælde har vi i en 

nu forsvunden sjællandsk Landsby Visby i Vindinge Sogn, som 
første Gang den omtales hedder Vindingevi.4 ) Er denne Fortolk
ning den rigtige, maa Stedet fra gammel Tid have været et Kult

center for Øen og maaske for større Omraader. Der var her en 
udmærket Landingsplads og en naturlig Havn i Læ bag Dejrø 
(Digerø :J: den store Ø i Modsætning til den nærliggende Lilleø) 
og Næsset, som Nord for Byen tunger sig ud og ender i Urehoved. 

Stedet har utvivlsomt tidlig spillet en Rolle som Udskibningssted 
for Øens Produkter, beliggende som det var paa Øens bredeste 
Sted med et fra gammel Tid veldyrket Opland med store gamle 

Landsbyer. 
Navnene paa -by gaar tilbage til Vikingetiden eller endnu ældre 

Tid. Der er dog selvfølgelig ikke Tale om, at Ærøskøbing som 

Købstad gaar tilbage til disse Tider, men Navnet Visby viser, at 
Ærøskøbing som saa mange andre Købstæder er opstaaet paa 

Grundlag af en ældre Landsby, hvis Plads og Jordtilliggende den 
har overtaget. 

Byerne paa de syddanske Øer er relativt unge. Der findes her 
ingen gamle Byer som Slesvig, Ribe, Viborg, Odense, Ringsted 
eller Roskilde, Byer opstaaet om gamle Helligdomme eller Ting

steder eller i Knudepunkter paa Oldtidens og den ældre Middel
alders Færdselsveje. En væsentlig Grund til, at Byerne saa sent 
kommer frem her, er Vendernes Plyndringer, som i rr. og første 
Halvdel af 12. Aarhundrede hærgede hele Syddanmark. Ifølge 
Saxo laa store Strækninger af Sjælland og Fyn øde. Efterhaanden 

strakte Hærgningerne sig endnu videre, saa man ingen Steder i 
Nærheden af Kysterne kunde vide sig sikker. Mest maatte det na-
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turligvis gaa ud over Sydøerne. Ethvert Tilløb tii Købstaddannelse 
i disse Egne maatte nødvendigvis blive kvalt. Da Valdemar den 
Store tog Kampen op med Venderne, skete det i første Omgang 
ved, at han anlagde en Række Borge i Syddanmark langs den indre 

Linje fra Sydsjælland tii Sydfyn: Vordingborg, Borgen paa Sprogø 
og i Sydfyn Svineborg (Svendborg), "Vordborg" ved Fjellebro og 
Fobarg (Faaborg). Nordtigere anlagde Biskop Absalon Havn (Kø
benhavn) og hans Broder Esbern Snare Kalundborg. I Ly af de 
fleste af disse Borge voksede der hurtigt Købstæder frem. Kampen 
førtes efterhaanden over i Fjendernes Land, og Vendernes Hærg

ninger bragtes til Afslutning. Det var dog Tyskerne, som kom til 
at nyde den største Fordel af Vendernes Undertvingelse. En tysk 
Folkestrøm skyllede ind over det gamle Venderland. Tyskerne naa
ede frem til Østersøen, hvor en Række store Handelsbyer, især 

Lybeck, Wismar og Rostock voksede frem, samtidig med at der i 
Indlandet byggedes en Mængde nye Byer. Der opstod et nyt stort 
Handelsliv paa Østersøen. De nye tyske Byer var ivrige efter at 
aftage de danske Produkter og afsætte deres egne Varer. I nøje 

Kontakt med dette nye Handelsrøre voksede talrige nye Byer frem 
i Syddanmark Man behøvede nu ikke længere at undgaa de aabne 
Kyster, og rundt om ved Sunde og Fjorde, paa Steder, hvor der var 
gunstige Landingspladser, utvivlsomt ofte ved gamle Færgesteder, 
opstod der nye Smaabyer ( Strandkøbinger). Bevægelsen begyndte i 
Slutningen af 12. Aarh., men var stærkt voksende i Løbet af I3. 

Aarh., navnlig i 2. Halvdel af Aarhundredet. Ved Aar I300 var 
der c. 50 Byer i Danmark indbefattet de skaanske Provinser og 
Sønderjylland. Der er paa Forhaand betydelig Sandsynlighed for, 
at ogsaa Ærøskøbing er opstaaet i denne Periode. Dens Naboby 
Rudkøbing fik sine første Privilegier 1287 af Hertug Valdemar af 
Sønderjylland, som paa den Tid var Herre over Langeland. 5) 

I den følgende urolige Tid med Krige og andre Ulykker, Rigets 
Opløsning og den sorte Død indtraadte der en længere Standsning, 
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og først i 15. Aarh. med Erik af PommernsInteresse for de danske 

Købstæder sker der en ny Opblomstring. 

Grundplanen i de nye Byer fra 13. Aarhundrede var gennem

gaaende helt forskellig fra de ældre Byer. Disse var som Regel 

præget af Tilfældighed i deres Plan og Opbygning med et Virvar 

af snævre, krogede Gader. Fælles for dem er som oftest, at de 

samler sig om en Adelgade, der er en Fortsættelse af den Hoved

landevej "Hærstrædet", som var Byens Livskilde. Torvet var derfor 
blot en Udvidelse af Adelgaden. De nye Byer har derimod en 

ganske anderledes planmæssig Opbygning med rette Vinkler og 
lige Gader og med Torvet, som nu faar en mere eller mindre regel

mæssig Form, som Midtpunkt. Som karakteristiske Typer paa de 

nye Byer kan nævnes Byer som Sakskøbing, der maa være grundlagt 

paa Erik Plovpennings Tid kort før Midten af 13. Aarh., og Køge, 

som maa stamme fra Erik Glippings Tid o. Midten af 2. Halvdel 

af samme Aarhundrede. 

Den nye Bytype havde sine Forbilleder i Nordtyskland. Under 

den tyske Kolonisering af det tidligere slaviske Omraade Øst for 

Elben anlagdes Hundreder af nye Byer. Bevægelsen tog først Fart 

i Brandenburg og Mecklenburg, men bredte sig hurtigt til Pom

mern og de østligere Egne, hvor den kulminerede i 2. Halvdel af 

13. Aarhundrede. I det østlige Pommern er ikke mindre end 40 af 

de nuværende 73 Byer anlagt i Tiden mellem 1250 og 1300. Alle 
disse Byer anlagdes af Fyrsterne eller i hvert Fald i nøje Forstaa

else med disse. Undertiden opstod de i Forbindelse med tidligere 

slaviske Bebyggelser, i andre Tilfælde blev de anlagt direkte paa 

aaben Mark. Fælles for dem alle var det, at de blev anlagt efter en 

nøje gennemtænkt Plan med firkantede Husblokke, hvorimellem 

de lige Gader skar hinanden i rette Vinkler. Grundene var gennem

gaaende smalle, men dybe for at kunne give Plads til Landbedrift. 

Midt i Byen laa det firkantede eller rektangulære Torv, som var 

Midtpunktet for Byens Liv, ikke alene det økonomiske, men ogsaa 
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R•sem Pi<111 o•·•r Æt·oskobit~g o. 168o (Ulddl! 186 V fol). 1. Kirke11. 2. Latimkolm. 3· Ra,td
hll.ret. 4· Kag'en. ;. Votergade. 6. Sondergade. 7· Bt·ogade med Skibsbroen. 8. Not'tegade. 

Retslivet Tinget holdtes her oprindelig under aaben Himmel, 
senere i Raadhuset, som altid opførtes i nøje Forbindelse med Tor
vet. Tæt ved Torvet laa ogsaa Kirken, som Regel ikke ved selve 
Torvet, men i en tilstødende Blok. Der bestod nemlig i Middel

alderen den nøjestegensidige Forbindelse mellem Kirken og Torve
livet. Torvebesøget var. ofte forbundet med Beesøg i Kirken, og 
Markederne holdtes fortrinsvis i Forbindelse med Kirkefester. 6 ) 

Hvad Ærøskøbing angaar, viser dens Grundplan afgjort, at den 
hører til den nye Type. Dens regelmæssige Form fortæller, at det 
maa være en anlagt By og ikke en By, der er vokset frem lidt efter 
lidt. Selv om den har afløst en ældre Landsby, har denne øjensynlig 
ikke afsat sig Spor i Byplanen. Mere end nogen anden dansk By 
viser den udpræget nordtysk Paavirkning. Hovedgaderne, som har 
Navne efter Verdenshjørnerne, danner en retvinklet Trekant, hvor 

Nørregade med Smedegade, som følger Stranden, er Hypotenusen 
og Vestergade og Søndergade Katederne. Ved Søndergade ligger 
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det paa det nærmeste rektangulære Torv, herfra førte Brogade ned 
til Skibsbroen. 

Anlæggelsen af Byer var i Danmark som i Tyskland et fyrsteligt 
Privilegium. Ingen anden end Fyrsten kunde tildele en By de juri
diske og økonomiske Rettigheder, særlig Torverettigheden, som 
gjorde Byen til en Købstad, og overhovedet stod de danske Byer i 
et særligt direkte Forhold til Kongen. Næsten alle danske Købstæ
der synes saaledes at være opstaaet paa Grund, der tilhørte Kon
gen.7) For den Paavirkning, der kan spores fra Nordtyskland i en 

Række danske Byer, har Kongehusets mange Slægtsforbindelser 
med de nordtyske Fyrstehuse i Pommern og Brandenburg utvivl
somt spillet en Rolle. Særlig Fyrsterne i Brandenburg var ved mange 
Slægtskabsbaand nær forbundet med det danske Kongehus. For 
Ærøskøbings Vedkommende er Forbindelsen med Nordtyskland 

dog endnu mere direkte, idet Ærø i henimod 100 Aar fra c. 1235 til 
c. 1320 direkte tilhørte Markgreverne af Brandenburg, som saa
ledes var Øens Herrer i den Periode, da det store Flertal af Byerne 

i Syddanmark opstod, og hvor det paa Forhaand er rimeligt at 
antage, at ogsaa Ærøskøbing er blevet anlagt. 

Selv om Ærøskøbing har mange gamle Huse, har Byen dog ingen, 
som tilnærmelsesvis rækker tilbage til Byens første Tid. Det ældste 

Hus er som bekendt Philip Kocks Hus i Søndergade, som bærer 
Aarstallet 1645. Udelukket er det dog ikke, at der i andre i Tidens 

Løb ombyggede Huse kan gemme sig Rester af endnu ældre Byg
ninger.8) Een Bygning har Byen imidlertid haft, som gik tilbage til 

Byens Anlæggelsestid og højst sandsynlig har været opført samtidig 
med, at de første Gader afsattes, nemlig Byens gamle Kirke, som 

blev nedbrudt, da den nye Kirke blev opført 1756--58. Hvis den 
havde staaet endnu, vilde den utvivlsomt med Nutidens Midler til 
Datering af Kirkerne have kunnet fortælle en hel Del om dens og 
dermed Byens Opførelsestid. Der er desværre meget lidt bekendt 

om den gamle Kirke, som kan bidrage til Datering af den. I "Trap" 
siges, at den var bygget af Kampesten, hvad der vilde være ensbety-
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dende med, at den var fra romansk Tid, d. v. s. før c. 1250. Det er 

i og for sig troligt, men ingen af Materialerne fra den gamle Kirke 

synes at være anvendt i den nye. Der er fundet Munkesten, som 

maa stamme fra den nedbrudte Kirke, hvad der dog ikke beviser, 

at den har været bygget af dette Materiale, idet de kan stamme fra 

de senere indbyggede Hvælvinger eller andre senere Tilføjelser. Hel

ler ikke Kirkens gamle Regnskaber, som gaar tilbage til 16. Aarhun

drede, synes at give noget sikkert Holdepunkt, selv om et og andet 

i disse maaske nok kunde tyde paa, at den virkelig var bygget af 

Kampesten. Bedre Hjælp faar vi derimod af den gamle Kirkes 

Inventar, som delvis overførtes til den nye Kirke. Det var Tilfældet 

med den smukke udskaarne Prædikestol med Hertug Philips og 

hans Gemalinde Sophie Hedevigs Vaaben og Navnetræk fra 1634 

samt Klokkerne og Døbefonten. Af Klokkerne var den mindre fra 

1747, mens den større, som har en vanskelig læselig middelalderlig 

Indskrift, hører til en Gruppe Klokker i Sydfyn og Lolland-Falster 

støbt af en nordtysk Klokkestøber Pether, af hvis Klokker 2 er 

dateret henholdsvis 1407 og 1422.9 ) Dens Malmrøst kan altsaa alle

rede have runget over Byen, da denne endnu bar det gamle Navn 

Visby. Endnu større Interesse har dog Døbefonten, som maa anta

ges at være samtidig med selve Kirken. Den er behandlet af Macke

prang i Danmarks middelalderlige Døbefonte, hvor han sammen

stiller den med en Døbefont i Slemminge i Østlolland og, hvad 

Kummen angaar, med to langelandske Døbefonte i Lindelse og 

Fuglsbølle. Fælles for de nævnte Døbefonte er en ret groft udført 

romansk Arkadefrise. Fontene i Ærøskøbing og Slemminge slutter 

sig i øvrigt til en Gruppe tunge og plumpe østlollandske og fal

sterske Fonte, som alle har en lignende Opbygning som de to først

nævnte med en svær cylindrisk eller svagt tilspidset Fod og ligesom 

disse er Monoliter (d. v. s. hugget af eet Stykke). De tilhører 

utvivlsomt Slutningen af den romanske Tid, og de kan ikke være 

yngre end c. 1250, som man almindelig sætter som Grænsen for 

den romanske Stilperiode.10) 
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280 Erik K roman: Hvor gammel er Ærøskøbing? 

Døbefontens Datering er utvivlsomt samtidig en Datering af 

den gamle Kirke, og da Kirken, som ligger fast forankret i Byens 
Grundplan, sikkert er samtidig med Byen, giver den tillige en Da

tering af denne. Som det vil ses, stemmer den ret nøje med de 

Resultater, man ad andre Veje kan komme til, og støtter Formod

ningen om, at Ærøskøbing er anlagt i den Periode, da de branden

borgske Markgrever havde Herredømmet paa Ærø, antagelig ikke 

længe efter, at Markgrev Johan var kommet i Besiddelse af Øen. 

I det ovenfor gengivne Dokument fra r 398 nævnes en Borg

mester Claus Rikardsen og 3 Raadmænd, Claus Brodersen, Nikolaus 
Hermansen og Thomas And, hvad der viser, at Byen allerede da 

havde en fuldstændig Købstadsrepræsentation med Borgmester og 

Raadmænd. Fra gammel Tid havde Byerne som Udtryk for deres 

Afhængighed af den fyrstelige Overherre en Repræsentant for 

denne som øverste Myndighed. Han benævnedes fra 13. Arhund

rede Foged ( advocatus), senere fra c. 1400 Byfoged. Indførelsen 
af Raadmandsinstitutionen, som under Paavirkning fra Tyskland 

vandt Indpas i de danske Købstæder i 13. Aarhundrede, var Ud

tryk for Borgernes voksende Indflydelse. Antallet af Raadmænd i 

en By var højst 12, hyppigt betydelig mindre. Trods Ærøskøbings 
ringe Størrelse havde den endnu i Begyndelsen af 17. Aarhundrede 

12 Raadmænd, hvad den formodentlig har haft fra gammel Tid. 

Hertug Christian nedsatte r624 Antallet til 4, mens de øvrige 8 
for Fremtiden skulde fungere som Sandemænd. Borgmesteren var 

i 1398 noget forholdsvis nyt i de danske Byer, idet han, der ligesom 
Raadmændene skyldes Paavirkning fra Tyskland, først optræder 

1342 i Slesvig og Aalborg og derefter i de følgende Aar spredt 
rundt om i de øvrige Købstæder. 

Som det var Tilfældet i saa mange nordtyske Byer og for øvrigt 

ogsaa i de danske, var de oprindelige middelalderlige Rammer for 

Byen tilstrækkelig rummelige til, at den kunde trives gennem Aar

hundreder inden for de gamle Grænser. Endnu gaar Markerne 
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langs Byens Sydside tæt ind til den gamle Bygrænse, og først i 
nyere Tid er Bebyggelsen vokset ud over Grænsen mod Nord. 

Resens Plan over Ærøskøbing fra c. r68o viser et betydeligt Antal 
Gavlhuse spredt over hele Byen med mellemliggende Langhuse. 
Selv om man ikke i Enkeltheder kan stole paa Resens Angivelser, 
er Planen dog, saa vidt den nu kan kontrolleres, i det hele meget 
nøjagtig, og det er utvivlsomt rigtigt, at der i 17. Aarhundrede har 

været talrige Gavlhuse. Byens to ældste Huse fra 1645 og 1690 er 
som bekendt Gavlhuse, og andre er nedrevet i Mands Minde. Der 
kan ikke være Tvivl om, at Gavlhusene i Middelalderen har været 
endnu mere fremherskende i Gadebilledet. Endnu langt ned i Tiden 
var mange af Husene straatækkede. Det var utvivlsomt medvir

kende til, at den store Brand 2% 1629 blev saa omfattende. I Lø

bet af 2 Timer nedbrændte 44 Gaarde og Huse. Som Følge heraf 
paalagde Hertug Christian Borgerne inden et Aar at erstatte Straa
tagene med Tegltag, men da de var forarmede efter Tabene under 
Kejserkrigen, bad de om Henstand, og Hertugen satte da en Frist 

paa 3 Aar. Imidlertid døde Hertug Christian, og Sagen gik i Glem
me og blev først taget op igen efter Svenskekrigens Afslutning, da 
man fandt den gamle Forordning frem. Borgerne indgik da med 
et Andragende til Hertugen og fremførte, at de gamle straatækkede 
Huse ikke kunde bære Tegltag, og at de paa Grund af Armoden 
efter Krigen ikke var i Stand til at bygge nye Huse, hvorfor de fore
slog, at de gamle Straahuse maatte staa, saa længe de kunde, men 

at Huse, der blev bygget herefter, skulde forsynes med Tegltag. 
Hertugen resolverede da %2 r665, at de gamle Huse maatte be
holde Straatagene, men alle Nybygninger skulde have Tegltag. 
Kun skulde Bagere og Smede og andre, der brugte Ild i deres Virk
somhed, straks erstatte Straatagene med Tegltage. Gaderne har i 
ældre Tid ikke været brolagt. Først i 1702 blev det, efter at Byens 
Øvrighed havde fremsat Ønske derom, forbudt at bruge Gaden til 
Møddingplads og at anbringe "Tang Effue" (smuldrende Tang til 
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Gødning) paa Gaderne, og det blev paalagt Beboerne at jævne 
Gaderne ved at fylde Sand paa og, som det var sædvanlig i andre 
Byer, at lægge Stenbro og i hvert Fald en Gang ugentlig at rense 

Gaden.11) 

Der er i det foregaaende nævnt enkelte Borgere i Ærøskøbing 
fra Middelalderen. En fuldstændig Liste over Byens Skatteborgere 

har man første Gang fra Reformationstiden, idet der fra I537 

foreligger en Fortegnelse over Borgerne, som har betalt Ekstra
skatten, som benævnes sekstende Penning Skatten 12) og altsaa sva
redes med l!J.G af den Indtægt, Borgerne var ansat til. Skattebeløbet 
giver saaledes en Forestilling om Borgernes Indtægt. Det bemærkes, 

at en Gylden (G) er = 2 Mark (Mk) = 32 Skilling (Sk.). Til 
Belysning af Pengeværdien kan anføres, at i I5I8 vurderedes en 
Tønde Byg til 6% Skilling, et Faar til 6 Skill., et Lam til 4 Skill. og 
en Tønde Smør til ih Mark.13) 

Listen ser saaledes ud: 

Laurens Brantsen 4 G. 
Jens Brantsen 4 G. 
Cristern Jensen 4 G. 
Erik Paveisen 4 G. 4 Sk. 
Hans Hay 4 G. 
Niels Hansen 4 G. 
Niels Tamsen 7 Mk. 1 Sk. 
Niels Laursen 22 Sk. 
Hans Madsen 4 Mk. 
Ebbe Nielsen 4 G. 
Tord Andersen 2 Mk. 
Jes Cristernsen 9 Mk. 
Per Cristernsen 6 Mk. 
Niels Simensen 8 Mk. 
Jasper Hay 4 G. 
Claus Jensen 4 G. 
Jens Persen 4 G. 
Hans Schrøder 8 Mk. 2 Sk. 
Mette Bomsen 4 G. 
Anders Hansen 2 Mk. 2 Sk. 
Hans Brun 4 G. 
Magnus Stake r G. 

Hans Jensen 6 Mk. 
Hans Laursen 12 Sk. 
Store Hans Laursen ro Sk. 
Hans Laursen 20 Sk. 
Jes Petersen 9 Mk. 
Claus Hinriksen 3 Mk. 
Hans Clausen r Mk. 15 Sk. 
Marquart Hay 4 G. 
Hans Hay 7 Mk. 4 Sk. 
Oluf Josepsen 28 Sk. 
Karin Cristems IS Sk. 
Anna Hanses 4 G. 
Jes Schrøder 4 G. 
Las Tamsen 3 Mk. 4 Sk. 
Claus Hansen 4 G. 
Karsten Hansen 6Y.! Mk. 
Hans Bertelsen 4 G. 
Anna Hanses 13 Sk. 
Jes Bertelsen rs Mk. 7 Sk. 
Vilhades (Villads) Jensen 4% Mk. 
Hans Madsen 2 Mk. 3 Sk. 
Laurens Schrøder 9Y.! Mk. 
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Johdllnes Mejeu Ko1/ ot,'er Æ1•o 1646 (Gl. kgl. Sml. 713 Il fol.). 

Las Clausen 4 G. 
Jep Brandt I G. 
Eskel Madsen 4 G. 

Marten Nielsen I2 Sk. 
Jes Martensen I G. 
Per Smit 3 G. 

Ekstraskatten indbragte ialt 2 56 Mk. 6 Sk. Da den ordinære By

skat var 50 Mk., oversteg den altsaa langt denne. 

Ærøskøbing havde oprindelig kun et beskedent Jordtilliggende. 

Grænsen fulgte selve Byens Grund mod Syd langs Søndergade. En 

lille Bæk, Pilebækken, var her Grænsen. Derefter fortsatte den mod 

Vest og afskar den nordlige Ende af den Halvø, hvorpaa Ærøskø

bing ligger, den gamle Købingsmark. r638 oprettede Hertug Phi
lip af nedlagte Gaarde i Ærøskøbings Naboby Stokkeby Herregaar

den Købinghof, hvis Jorder laa umiddelbart op til Ærøskøbing og 

Købingsmarken, mens Hovedbygningen laa paa Søndergade nær 

ved Torvet. Hertug Philips Søn Hertug Christian lejede r682 

Herregaardens Jorder "Herremarken", til Borgerne, som 1721 købte 
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den af Hertug Christians Søn og Efterfølger Philip Ernst, hvorved 
Ærøskøbings Tilliggende mere end fordobledes. 

Paa eet Punkt adskilte Ærøskøbing sig fra de nordtyske Byer. 
Mens disse alle var befæstede og arngivne af Mure som Beskyttelse 
mod den omgivende slaviske Befolkning, er der intet, der tyder paa, 
at Ærøskøbing har haft nogen egentlig Befæstning. Der var her i 
Markgrevernes Arveland ingen Farer, der truede fra den fredelige 
Landbefolkning, og mod Farer udefra ydede selve Beliggenheden 
i en Vig paa Nordsiden temmelig fjernt fra alfar Vej en naturlig 
Beskyttelse. Der er i øvrigt ikke Tvivl om, at Øen i Brandenburger
nes Tid har været velbeskyttet med Borge og Vagttaarne. Helt uden 
kunstig Beskyttelse har Ærøskøbing dog næppe været. Endnu i 17. 

Aarhundrede var Byen ifølge Resens Atlas omgivet af Palisader. 
De fulgte Landevejen omtrent til den første Mølle, hvor en Bom 
viste, at Byens Grund begyndte. 

Der var i gammel Tid, som det fremgaar af de ældre Kort, kun een 

Vej, som forbandt Ærøskøbing med dens Opland, Vejen, som endnu 
fører fra Ærøskøbing til Olde og Tranderup og videre til Lands
byerne vestpaa. Et Stykke fra Ærøskøbing skilte en Sidevej sig ud til 
Stokkeby, hvorfra atter en Vej førte til Rise og en anden over To
rup til Lille Rise eller Rising, som den tidligere hed, og derfra 
videre mod Syd og Øst. Den direkte V ej fra Lille Rise til Ærøskø
bing er derimod aabenbart af senere Oprindelse og er formodentlig 
først anlagt omkring 1700. 

I een Henseende var Ærøskøbings Beliggenhed mindre gunstig. 
Den vendte ud mod de indre Farvande og laa mindre godt for For
bindelsen med de tyske Østersøhavne og Hertugdømmerne, som 
Ærø efterhaanden blev politisk knyttet til. Marstal er derfor utvivl
somt tidligt kommet til at spille en Rolle som Landingsplads for 
Skibe fra Østersøen. I det afsides, tyndt befolkede og for største 
Delen skovklædte Østærø var der dog ikke den Gang Mulighed for 
en Købstad. Søby i den modsatte Ende af Øen har formodentlig 
ogsaa tidligt været benyttet som Overfartssted til Als. 
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NOTER 

l) Rigsark. Gliicksborgarkivet Nr. 94 A. 2) Paa lign. Maade benævnes ogsaa 
Rudkøbing i ældre Tid undertiden Lavinds Købing. 3) Se saaledes Regnar 
Knudsen, Vi og Vis i Stednavne (Studier tilegnede Verner Dahlerup, 1934 
S. 196). "') Kr. Hald, Vore Stednavne, 1950 S. 95, 162. 5)Hugo Matthiessen, 
Middelalderlige Byer, 1927, Nordisk Kultur Bd. 18: Byer og Bybebyggelse, 
1933, P. Johs. Jørgensen, Dansk Retshistorie, 1940 S. 418 ff. 6) Om den for
skellige Byplan i de ældre og nyere Byer se navnlig Hugo Matthiessen, Torv og 
Hærstræde. Om de nordtyske Byer se bl. a. M. W ehrmann, Geschichte von 
Pommern l, 1904 og F. Meurer, Der mittelalterliche Stadtgrundriss im niird· 
liehen Deutschland in seiner Entwichlung zur Regelmassigkeit auf der Grund
lage der Machtgestaltung. 7) P. Johs. Jørgensen anf. St. S. 422 f. 8) J fr. Arkitek
ten 1941 Nr. 6 S. 94. 9) C. F. Uldall, Danmarks middelalderlige Kirkeklokker, 
1906 S. 151. 10) Jeg takker Redaktøren ved Nationalmusæets store Værk om de 
danske Kirker Erik Moltke og Arkitekt Fru Elna Møller for Hjælp med Bestem
melsen af den gamle Kirkes og Døbefontens Alder. 11) Rigsar k. Gliicksborg
arkivet Nr. 94 E 5 og 12. 12) Rigsark. Sønderborg og Nordborg Amters Regn
skaber. 13) Smst. Løs Seddel ved Regnskabet 1518. M. H. t. Faarenes og Lam· 
menes ringe Værdi maa det erindres, at det drejer sig om Fa ar og Lam i slagtet 
Tilstand. 
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