
SKIPPERTIDENS HUSE OG DØRE 

I ÆRØSKØBING 

OG LIDT OM DE GAMLE HÅNDVÆRKERE 

Af Tove Kjærboe 

Ærøskøbing har en af Danmarks smukkeste og mest beundrede by

planer, et trekantet gadenet med tætte rækker af lave huse. Billedet 

er udpræget nordtysk og overarkivar dr. phil. Erik Kroman mener, 

at byen utvivlsomt skylder Brandenburgerne sin tilblivelse. Og det 

senere samkvem med de slesvig-holstenske hertugdømmer har gjort 

sit til bibeholdelsen af det oprindelige præg. 

Dette at husene ligger saa tæt, ja, kliner sig op ad hinanden, giver 

en smuk helhed, det giver hygge, initimitet og familiaritet. Det er 

som om een stor familie, arm i arm, slutter kreds om kirken og gør 

front mod eventuelle fjender. 

Forøvrigt er ... og var især i ældre tid, mens øen var isoleret ... 

saa godt som hele byen i familie og det bevirker et vist hensyntagen 

til hinanden. Men tæt bebyggelse vil man ogsaa se i andre byer, der 

er præget af søens folk. Sømænd, der til daglig kæmper mod ele

menterne og er omgivet af de store vidder, holder af smaa, lune re

der, naar de er hjemme, de føler tryghed ved at støtte sig til naboen 

og de holder deres huse lige saa pæne som deres skibe. 

Men her maa man maaske have lov at tilføje, at ingen steder er 

husene mere velholdte end i Ærøskøbing. Ingen steder er dørene 

saa fine og saa nymalede som her. Og vinduerne er en sag for sig. 

En Ærø-husmor har alle dage sat en ære i at have ruder, der er 

blanke og rene ... derfor var de buede ruder meget yndede her, for 
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Ærøskøbings byplan er trekantet. 
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de skinnede med en extra glans, foruden at det var vanskeligt at se 

gennem dem udefra ... velplejede potteplanter i smukke urtepotte

skjulere af saa vel dansk som tysk og engelsk oprindelse og gardi

ner, der tager sig godt ud ude fra. Gardiner med vrangside duer 

ikke i den lille by, noget man i storbyer eller etagehuse ikke skænker 

en tanke. 

Alle gaderne i Ærøskøbing er forholdsvis brede ... ja, naturligvis 

er de ikke brede nok til den moderne biltrafik, som ogsaa har an

grebet denne by som en uheldbredelig sygdom, men i sammenlig

ning med andre gamle byer, maa man sige, at der er lys og luft trods 

tætheden i bebyggelsen. Der er ikke smalle, mørke gyder, men der 

har været en del private smøger og smutveje, saa man ikke altid 

skulle ud paa "hovedgaden" for at besøge hinanden. 

Gaderne har navne efter verdenshjørnerne, trods paavirkningen 

fra Tyskland, hvor man aldrig opkalder vindretningerne, men der 

er ogsaa andre navne f. ex. Smedegade og tidligere ogsaa en Smede

vej, antagelig fordi der her har ligget smedier, Brogade, der fører 

ned til broen d. v. s. havnen, Gyden, der tidligere hed Tværgade el

ler Querstrasse og Sluttergyden, hvor man kan diskutere navnets op

rindelse. Nogle mener, at her "slutter" byen ... lige før kirkegaar

den, andre, at her boede "slutteren" d. v. s. arrestforvareren, fæng

selsbetjenten eller natvægteren. 

Men mon ikke forklaringen er en anden. Det vides, at gaden er 

anlagt paa mosegrund og dynd hedder paa nordtysk dialekt "Schlot

ter" og paa gammel dansk "Sludder". Disse to ord kan meget let 

blive til "Slutter", især da Ærøboerne udtaler d'er haardt, hvis de 

ikke helt udelader dem. 

Vejene uden om byen har mere ejendommelige navne. Bøssehage, 

ved indkørslen til byen, hvor man skulle "bøsse" d. v. s. betale bom

penge, Pilebækken, hvor der, som navnet fortæller, var en bæk om

givet af piletræer, Baggavle og Baggaarde og endelig Gilleballetofte, 

et gammelt navn, der for faa aar siden dukkede op og blev hæftet 

paa den nederste del af Baggaarde, ned mod havnen. Navnet er 
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ngtlgt, altsaa oprindeligt, men placeringen menes at være forkert, 

det var strækningen længere ude mod V esterstran d, der bar dette 

navn. 

Vejen der i dag hedder Sygehusvej, fordi den passerer sygehuset, 

hed tidligere Bondevejen, hvilket syntes rimeligt, da der altid har 

været landbrug der, men det er bare ikke saa ligetil. Ordet er en 

forvanskning af "Baan'vej", hvilket refererer til en nedlagt "revver

baan"' ... det ærøske ord for en reberbane . . . der laa i nærheden 

af sygehuset. 

Gaderne er brolagt. Heldgivis har asfalten ikke erobret byen, 

skønt det skal indrømmes, at der baade skal god vilje og øvelse til at 

balancere hen over de toppede sten, men de er med til at give byen 

karakter. 

Første gang man hører om brolægningen, er i 1702, da det ved 

et mandat blev forbudt at bruge gaden til møddingplads, især for 

"Tang Effve" og det blev befalet borgerne at fylde gaden op og bro

lægge den. I 1819 blev byen igen brolagt, kun en del af den og re

sten i 1823. Borgerne blev paalignet "brolægningsskat" og den beløb 

sig i 1860 til "3 skilling af hver mur af husets længde til gaden". 

Man maa ogsaa glæde sig over, at ikke alle fortove er cementeret. 

De fortove der har bevaret deres brolægning er forøvrigt saa smalle 

og saa stærkt skraanende, at de daarligt kan benyttes som gangsti 

og de bliver iøvrigt ogsaa afbrudt af trappestenene, som gaar helt 

ud til rendestenen. 

Det hele er sikkert en reminiscens fra det 16. aarhundrede, hvor 

man ejede fortovet eller sagt med andre ord, man disponerede over 

den del af gaden, der var under ens private "tagdryp". Denne ret

tighed strakte sig saa vidt, at man havde bænke, ja, træboder under 

"tagdryppet". Træboderne blev benyttet til værksted eller butik. 

Ved en ejendom i Nørregade er der saaledes i brandforsikringspapi

rer fra 1778 anført en "Bude" paa 2 fag til butik. 

Ejendommeligt nok, er der endnu ikke saa faa huse i byen, der 

helt mangler tagrende, eller de har kun tagrende med tilhørende kort 
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nedløbsrør lige over gadedøren. Det er rart nok at kunne gaa "tør

ho'et" ind ad en dør, det kunne ellers være svært nok at efterkomme 

flg. sætning: "Hvad enten du gaar ud eller ind, da hav Jesum i hjerte 

og sind". Saaledes staar der nemlig skaaret i træ over flere huse paa 

Ærø og disse inskriptioner er lavet af en og samme person, en mand, 

der boede i Leby, en af de smaa landsbyer paa den vestlige del af øen. 

For bare tyve aar siden tittede græs og brun syre (paa ærøsk 

"surkløver") frejdigt op mellem brostenene og gav det hele et indtryk 

af uberørthed og hygge, men nu er vegetation paa gaderne forbudt 

ifølge politivedtægten. 

Næsten alle husene er pudsede og alle har tegltag. Enkelte hus

ejere har desværre naaet at faa eternittag til gaden, inden det ved 

lov blev forbudt. Myndighederne har indset, at byens gamle del ville 

blive ødelagt, om disse grimme tage blev almindelige. Men mange af 

de gamle tage er daarlige og trænger til fornyelse og tegl er dyrt og 

derfor opkøber Ærøskøbingfonden brugte teglsten og forærer dem 

til husejere, der ønsker denne støtte. 

Saa sent som i 1799 (brandforsikringspapirer) havde flere huse i 

Nørregade straatag, til trods for, at de i landets øvrige byer var for

budte p. gr. af brandfaren allerede i det 15. aarhundrede. De skif

tende konger kæmpede mod straatagene, men borgerne parerede 

ikke ordre, for de elskede disse tag, vel næppe p. gr. af deres skøn

hed, men fordi de gav kølighed om sommeren og lunhed om vinte-

ren. 

Straatagene paa Ærø afviger fra de sønderjyske og nordtyske bl.a. 

ved, at "skægget" ned mod vinduerne er tykt og har hele laget af 

straa, hvorimod de syd paa er udtyndet og afskaaret saaledes, at 

profilen er en spids. 

De ærøske straatage har ikke "kragetræer", som man bruger det 

de fleste andre steder og det skyldes sikkert den omstændighed, at 

øen i lange tider har været træfattig. 

Der skulle halvfjerde hundrede aar og tretten kongers vælde til 

for helt at fortrænge straatagene i de danske købstæder. De sidste 
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siges at have været i Maribo, hvor de gav anledning til en voldsom 

brand i 1832. Altsaa kun 33 aar efter, at der er noteret flere straatag i 

Ærøskøbing. Aabenbart har de slesvig-holstenske hertuger ikke været 

saa skrappe i den retning som de danske konger eller ogsaa har de 

gode Ærøboer været lige saa ulydige som borgerne i det øvrige land. 

Men samtidig med, at man stadig kan glæde sig over de gamle 

tegltag, ... der, især naar de er fugtige, changerer i alle farver, fra 

rødbrunt til graalila, isprængt sorte og grønne pletter, hvor regn

vandet har lavet furer og mos har faaet lov at blive liggende og med 

hvidkalkede sammenføjninger ... ærgrer man sig over, at det mo

derne menneskes behov fjerner de gamle skorstenspiber eller deko

rerer dem med cementindsatser og tynger de gamle "rygge" med 

høje, svajende fjernsynsmaster. Lad den næste bylov anbringe disse 

master under taget, inde paa loftet. 

En del af husene staar endnu med bindingsværk ud mod gaden, 

andre har stolperne skjulte under pudsen eller har faaet facaden 

bygget om, saaledes at bindingsværket kun ses i gavlene eller mod 

gaarden. 

I 1778 var samtlige huse af bindingsværk. 

De ældste huse har gavlen ud til gaden, som man brugte det i hele 

norden og nordtyskland. Senere kom langsiden udad og den skik 

holdt man fast ved og disse huse fik i Ærøskøbing ofte frontispicer, 

der enten gik i flugt med facaden eller stod lidt frem, saaledes at 

der opstod karnapper, hvor "fruentimrene kunne sidde med rok, 

ramme eller synaal og samtidig kunne fornøje sig med at kigge paa 

dem, der gik forbi". 

Hvor man ikke var saa heldig at have en karnap, fik man et 

gadespejl ... paa ærøsk kaldet en "spion", for kigges skulle der. 

Spionerne forsvinder ogsaa snart sammen med saa meget andet. 

Folk har ikke længere tid til at "sidde paa stuen" og trafikken kan 

ikke tolerere gadespejlene, de rager for langt ud. Der er dog stadig 

35 stykker. 

Man havde to faconer paa gadespejle, lorgnetformede, som var 
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de ældste og kasseformede. Begge modeller blev lavet her i byen hos 

den lokale blikkenslager, den fra Kiel omkr. 1850 indvandrede Hans 

Rixen. Hans efterkommere har senere specialiseret sig i fabrikatio

nen af skibslanterner og taagehorn. Først i 1959 gik fabrikken over 

paa fremmede hænder. 

Flere steder i Vestergade, hovedgaden der fører direkte fra op

landet til havnen, er der tillige bislag med vindueshuller med eller 

uden ruder. Det findes i Stærke's købmandsgaard (tidl. Kammerraad

gaarden) bygget 1783, i posthuset fra 1749 og i ejendommene Ve

stergade 30 og 18. Ligeledes i samme gade nr. 54, indtil denne ejen

dom, blev ombygget til restauration. 

Ideen med bislag stammer (iflg. Troels Lund) fra den tid, hvor 

man ikke havde vinduer og derfor nød at sidde i bislaget (eller under 

skærmtaget) og snakke med naboerne og se, hvad der foregik paa 

gade~. 

Et enkelt fritliggende hus, Gyden 16, har gavle i sulekonstruktion, 

den ene udkraget. Som alle andre var ogsaa dette hus oprindeligt 

bindingsværk (fra sidste halvdel af det 17. aarh.). Facaden menes 

ændret i 1790. 

Ligesom de fattiges huse ikke havde mursten men ler i tavlene, i 

bedste fald soltørrede lersten . . . kliningsarbejdet blev tit besørget 

af kvinder, som naar de var færdige, holdt et "klinegilde" ... saa

ledes havde de heller ikke trappesten. Man gik lige ind i huset over 

tærsklen eller "tærskeldøren", som det hedder i dialekten og som til 

gengæld ofte var høj, for dog at have lidt at byde event. ubehagelige 

besøgende trods med. Saadanne smaahuse har Ærøskøbing endnu en 

del af. De finere huse har flere trappetrin uden at have kældre. De 

kældre der nu findes i gamle ejendomme er, med faa undtagelser 

udgravet i nyere tid. Og ofte er der en hvælving over døren, saaledes 

at det øverste trin er i "tørrely". 

Gulvene er lagt paa det bare sand, men de holdt sig friske, trods 

manglende kældre, fordi de hverken var malede eller ferniserede. 

Man fejede dem hver dag og strøede frisk sand paa dem. Med lokal-
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patriotisk stolthed noteredes det, at det bedste sand paa øen var 

"Køving-sand", d. v. s. sand hentet ved Vesterstrand ved Ærøskøbing. 

Op til højtiderne kom man kørende langvejs fra for at hente denne, 

fine, hvide strøelse, vel at mærke paa dage, hvor det var lavvande. 

Paa hjørnet af Baggaardevej og "Baan'vej" laa et lille hus, hvor 

man betalte et par øre pr. læs til ejeren af de jorder i flugt med 

hvilke den bedste strandbred laa. 

N a ar gulvene skulle gøres extra rene, blev de skuret i en blanding 

af læsket kalk og blaaler og "skurebørsten" var en fodervisk (halm). 

For ca. 40 aar siden var det ikke ualmindeligt med hvidskurede, 

sandbestrøede gulve og overalt havde man paa Ærø ude paa gaards

pladsen et lille hus, specielt beregnet til gulvsandet, i modsætning til 

andre steder i landet, hvor det laa i et hjørne i udhus eller stald. 

Det er karakteristisk for Ærøboerne, at de altid udnytter en ting 

paa flere maader og nu havde de det gode, friske, fugtige sand i 

nærheden og kunne man tænke sig bedre lagringsplads til de "grøn

ne" d. v. s. friske oste, baade dem, man selv lavede om sommeren 

til vinterforråd og dem, man ... i nyere tid ... fik paa mejerierne, 

som dengang ikke havde lagringsrum. Endnu den dag i dag opbe

varer en ærøsk landbohusmor sine ulagrede oste, indhyllet i rene 

klude, i det sand, man altid har brug for i et landbrug. 

Og mange steder staar de gamle sandhuse endnu, alene i Skovby

Leby, en dobbeltlandsby vester ude, findes der stadig ca. 30 styk

ker. (iflg. lærer Frode Lund). I Ærøskøbing har en enkelt ejendom, 

tidligere gaardbrug, endnu sit lille sandhus med skovleluge. 

Men det var trappetrinene. De er af tilbugne kampesten eller af 

Ølandskalksten, ofte gamle gravsten fra sløjfede grave. Hist og her 

kigger et brudstykke af et ornament frem som bevis for teorien om 

gravsten og forsteninger fastslaar den geologiske side af sagen. 

Trapperne er tjæret paa alle sider og trædefladerne har en tjæret 

bort. Soklerne er af kamp og er tjæret og tjæret er ogsaa flere af 

de skraa og halvvejs cementerede fortove. 
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Da facaden i Søndergade 48 for nogle aar siden blev restaureret, 

viste det sig, at der var hugget et vers ind i soklens sten. Desværre 

mangler der nogle sten. Sproget er tysk og verset lyder saaledes: 

... GEFOGET, DAS MIRS GENOGET . . . IHM DANCK 

MEIN LEBEN ... LAN ... ICH SAGE. 

Hvem der har ladet dette lave, ved man ikke. Dog helt originalt 

er det ikke, for .det er sikkert det samme vers, der har staaet paa 

en bjælke i Gyden 10, nu paa Ærø Museum. Ogsaa her mangler 

flere ord, bjælken er desuden skaaret i to stykker, men ser man 

begge stykker, kommer der til at staa flg.: 

OHS GUD HAVER FØJET SAA JEG ER FORNØJET LOV 

PRIS OG ÆRE SKE ... ES ... MIN HERRE DHD FADER OG 

HELLIG AAND TIL SAMMEN JEG SIGER AF HJERTET 

AMEN 1623. 

Nogle trapper har smedejernsgelændere, enten lange, fra muren 

og ned til nederste trin, ombøjet som begyndelsen til en spiral, eller 

korte, der sidder som bøjler i muren. 

Gennemgaaende er der ikke gjort meget ud af jernet, smedene 

har aabenbart ikke haft megen fantasi. Gelændere, dør- og portbe

slag og murankre er ret almindelige, selv om de oprindelig har givet 

huset en drejning mod det fornemme. 

En undtagelse er dog kirkegaardslaagen med sine smaa, morsom

me forke, om hvis betydning man kun kan gisne og det samme gæl

der det tilnavn, )deinsmeden, Hans Iver Jensen, har erhvervet sig i 

den lille by, hvor tilnavne og øgenavne, mere eller mindre pæne men 

ofte rammende og vittige, altid har været anvendt. "Hvidesmeden" 

kaldte de ham og det menes, at han har været ualmindelig bleg af 

hudfarve. Imidlertid viser laagen, at han har været en baade dygtig 

og ~antasifuld haandværker. Han satte sit navn i laasen, da laagen 

blev færdig, vist nok i 1809, laasen er dog senere udskiftet. 

Byen maa som helhed siges at være præget af senbarokken. De 

fleste af de større og mest værdifulde huse stammer fra 1730-80. 
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Dog findes der enkelte endnu ældre men ikke længere ned end til 

1645, hvilket skyldes, at Ærøskøbing i begyndelsen af det 17. aar

hundrede var ramt af flere store ulykker. 

I 1626 invaderede 2000 tyskere _med 1500 heste øen. Det var 

lejetropper, der lavede mytteri, fordi de ikke fik deres sold, som nu 

blev anbragt paa den lille, fredelige ø, hvor de lavede ravage og 

ødelagde meget. Beboerne var selvfølgelig panikslagne, men da Ærø

boerne altid udadtil bevarer en vis ro, hvad der end sker, staar der 

i Ærøskøbings raadstue-protokol at læse følgende: 

"Det er alt skeet som Gud vilde det haffue oc wy med vores 

synder haffue fortjent". Og i 1629 lagde en voldsom ildebrand halv

delen af byen i aske og aabenbart er det de ældste (og mest brand

bare) huse, der er gaaet op i luer. Man kan forestille sig, hvilken 

katastrofe det har været ... de tæt sammenbyggede ejendomme, der 

ikke havde brandmur, det daarlige slukningsmateriale, der bestod i 

smaa læderspande, der skulle fyldes med vand fra en fjerntliggende 

brønd og saa som tilgift det blæsevejr, som er saa almindeligt over 

øen. 

Fordi der ingen brandmure fandtes . . . og forresten kun findes 

faa steder endnu i vore dage ... var .det nemt at handle med naboen 

og købe et fag eller to, der var ikke noget særligt besvær med at 

udvide, man satte bare et "skærværk" (ærøsk udtryk for skillerum). 

Men fordi denne handel fandt sted, er det nu om stunder svært 

at hitte ud af det gamle matrikularsystem. 

I 1658 kom saa den tredie ulykke. Karl d. 10. Gustav af Sverige 

kom fra Sønderjylland over isen til smaaøerne syd for Fyn og en 

del af hærene bl. a. en afdeling af skotter og polakker slog sig ned 

paa Ærø, hvor de blev til 1660. De plyndrede og ødelagde overalt, 

hvor de kom frem og faar saaledes skyld for at have afbrændt re

sterne af de store skove, der i middelalderen dækkede en del af 

øen. 

Stadens to ældste huse er kaffestuen "Kjøbinghus" fra 1645 og 
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"Priors hus" fra 1690. De er typisk nordtyske opbygningen og 

denne form naaede via Slesvig ud til enkelte danske købstæder og 

Ærø har jo alle dage haft samkvem med Slesvig. Husene er begge 

af bindingsværk, har karnap, husbrand og halvdøre af egetræ med 

smedejernsbeslag fra en tid, hvor man gjorde lidt mere ud af jernet 

og inskription i karmen. Dørene er begge oprindelige d. v. s. de har 

samme alder som huset og har altid siddet der. Andre steder i 

byen er der sket ombytninger og handler med de gamle døre. 

Døren i "Priors hus" blev, da den var raa, malet med oxeblod 

og er ikke siden blevet malet. Garvesyren i egetræet indgaar i en ke

misk forbindelse med blodet, som gør den røde farve holdbar og det 

er det samme, der er sket paa de gamle slotte og herregaarde, hvor der 

er begaaet et drab. 

Vi har alle hørt om de uafvaskelige blodpletter, der til evig tid 

vidner om ugerningen og bevirker at voldsmanden aldrig faar fred 

i sin grav men maa leve videre som et rastløst spøgelse. 

Egentlig var det ikke for at give døren farve, at man strøg den 

med oxeblod men for at beskytte den mod raad og insektangreb. 

Oxeblodet m~d· omtalte kemiske proces var datidens karbolineum. 

Og det vides, at porten til Vestergade 23 (museum indtil 1955) var 

strøget med blod indtil den i 1913 blev tjæret. 

Og her skal lige nævnes de gamle Ærøboers iver for under en il

debrand at redde de store bjælker, naar de vel at mærke var "svø'ne" 

(svedne) for de var nemlig ogsaa imprægnerede, det havde flam

merne besørget og de var gode at bruge igen. Man maa altsaa 

ikke tage fejl og tro, der har været brand paa et loft, hvor hane

bjælken f. ex. viser et umiskendeligt præg af ild, det vil i de aller

fleste tilfælde være en klog mand, der har sikret sig en god bjælke 

til det hus han skulle til at bygge. Det kan naturligvis ogsaa være 

den, der har mistet sit hjem ved en brand, der selv har reddet bjæl

kerne til det nye hus, han nødvendigvis maatte sørge for. I flere 

ejendomme i byen ses saadanne "svø'ne" bjælker. 
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Man skal ogsaa være forsigtig med at bestemme et hus' alder ud 

fra en enkelt ting, for som før sagt har man byttet og handlet og 

man har naturligvis ogsaa brugt tømmer fra nedrevne huse. 

Inskriptionen over "Priors Hus" lyder: 

Gud bevare dette sted 
fra ildebrand og al fortræd 
velsigne dem som her skal bo 
med sundhed næring fred og ro 
lad huset staa til raadnelse 
vor ven tillyst uven til spe. 

Dette husrim er antagelig forfattet af den mand, som har bygget 

huset og boet der fra 1690 til 1725, nemlig den velædle Hr. borg

mester og raadmand, Joseph Ibsen. Han boede i "Herrens og Byens 

Fristræde" og købte i 1691 for 3 mark af gadens areal, for at 

kunne udvide "Hovedstuen" som allerede syntes ham for trang. Paa 

den maade opstod karnappen. Huset var i .slægtens eje indtil 1739. 

Var dernæst ustandselig i handlen. Da arkitekt Alexis Prior købte 

det i 1917 var det degraderet til hønsehus. Prior har restaureret det 

fint og indrettet det med smukke almueinteriørs. Det er ligesom 

"Kjøbirighus" fredet i klasse A. 

"Kjøbinghus" menes at eje landets ældste borgerdør, omend laa

setøjet ikke er oprindeligt. Det har dog den rette alder. Selve laasen 

er fra Marstal, grebet fra Møgeltønder. 

Inskriptionen her er et vers af en af Davis salmer (CXXVII-127) 

gendigtet af præsten, senere biskop, Anders Christensen Arrebo, født 

som præstesøn i Ærøskøbing: 

Huer den sin næring have vil 
met Gud oc æren see sig til 
naar hand til arbed gaar afsted 
hanq beder Herren følge med. 

Desværre er der senere anbragt en glug midt i verset. 

Huset er bygget af skipper og smugler Bertil Eriksen. Han opdrog 

sin søn Claus Bertelsen saa godt, at han blev datidens mest kendte 
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Indgang til kaffestuen "Kjøbinghus" med lan
dets ældste borgerdør. 
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smugler og saa begavet var han, at han, trods de mange domme for 

smuglerier, endte som byfoged i Rudkøbing og inspektør over grev

skabet Langeland. I Rudkøbing kirke hænger en mindetavle over 

ham. Huset har siden 1951 baaret navnet "Kjøbinghus". Dette aar 

blev det restaureret med tilskud fra Nationalmuseet og det er ind

vendigt ført tilbage til sit formodede udseende. Er nu indrettet som 

kaffes tue. 

Der er endvidere det morsomme ved disse to huse, at de begge 

har en "brand" d. v. s. en gavlprydelse i form af en profileret stok, 

der er fastgjort til vindskeerne, ragende op over mønningen. 

De har været der oprindelig, som det var almindeligt i gammel 

tid, praktisk talt over hele verden, saa længe tagene egnede sig der

til. Har været fjernet en tid, men er saa ved senere restaureringer 

kommet op igen. Foruden deres dekorative mission, havde de vist 

nok til opgave at beskytte huset mod ulykker. De fleste danske og 
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slesvigske "Husbrande" har været ret primitive, bortset fra de kryd

sende hestehoveder, der endnu ses i Slesvig, hvorimod nordmændene 

har gjort meget ud af deres, saasom geometriske figurer og dyre

skikkelser. "Brand" er oldnordisk og gammel dansk ord for et ud

skaaret stykke træ f. ex. en stok og man har ogsaa kendt dem paa 

skibe. Enten to stokke der stak ud i stævnen eller en dyrefigur, 

ofte kunstfærdigt lavet og forgyldt. Det var før gallionsfigurerne 

blev moderne. Saavel skibs- som husbrande var ... i reglen ... løse 

og kunne fjernes efter behag og man har exempler paa, at skipperne 

tog "branden" med sig, rtaar skibet skulle hugges op og satte den 

paa deres hus. Paa den maade, syntes de, at de bevarede kontakten 

med havet og det kære skib. Begge former for "brande" er nævnt i 

vore folkeviser, ligesom de er afbilledet paa Bayeux-tapetet. Man 

har (iflg. Mejborg) exempler paa "skibsbrande" helt op til 1889, 

hvorimod "husbrande" tidligere gik over til fløjstænger og helt for

svandt fra gavlen, da valmtaget blev almindeligt. 

Huse der menes bygget i mellemrummet fra 1690 til 1730 er 

"Østerlide" i Østergade, tilh. havearkitekt Johs. Tholle, staldbygnin

gerne i den tidligere hertugelige herregaard "Kjøbinghof" nu Jens 

Hansens købmandsgaard og Olsens gartnerforretning i Søndetgade 

20. Huset her støder op til herregaardens gaardsplads og har uden 

tvivl været en længe tilhørende denne. 

Desuden privatmuseet "Hammerichs hus" (tre sammenbyggede 

ejendomme) og ejendommene Vestergade 16 og 5 og maaske ogsaa 

Vestergade 21. I nr. 5 blev der i 1863 oprettet telegrafstation, en 

sensation i et lille isoleret samfund og her samledes byens borgere 

om aftenen for at høre nyt ude fra den store verden. 

Som helhedsbillede maa Vestergade vel siges at være den fornem

ste, med de store linier, set fra Landmandsbankens hjørne og 

ned ad mod havnen. Paa højre haand har vi Stærkes købmands

gaard og Posthuset. Dette sidste er bygget af postmester Hans Keh

let og hans og konens initialer sidder som murankre i frontispicens 

spids. Paa venstre haand den store sammenbyggede ejendom fra 
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Dør i Vestergade. Blanding af barok og 
louis seize med rococo haandtag og dør

hammer. 
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1784, hvoraf det halve er apotek og det halve privatbolig for bil

ledhugger Hammerioh. Det er en smuk og pompøs ejendom, der er 

foreviget i mange kunstneres streg. Sagnet siger, at huset er bygget 

af en rig skipper til hans to giftefærdige døtre, som saa skulle have 

en fælles gildesstue. Men ingen har kunnet bevise rigtigheden heraf. 

Og de to halvdele er ihvertfald "nyopbygget" i 1784 af hver sin 

ejer og noget slægtsskab mellem dem, har man ikke fundet. Apotek

halvdelens ejer var Albert Isaachsen Riise, der var farfar til Ærøs

købings "store" mand, apoteker Albert Heinrich Riise, der blev 

etatsraad bl. a. for sin indsats paa de dansk-vestindiske øer, hvis 

apotekervæsen han blev skaber af. 

Og saa fortsætter gavlene eller frontispiceroe gaden ned i num

rene 34- 32-30-22-18. De er alle tidligere landbrugsejendomme, der 
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har tilhørt skippere og de er alle bygget i samme periode, i samme 

stil. 

Men ogsaa de andre gader har huse i denne stil, f. ex. Smedegade 

22, den tidligere Fattiggaard, der nu huser Flaskeskibs- og pibesam

lingen og biblioteket, samt Nørregade 1-41-47-49, Søndergade 2-

4-42, Brogade 20-21-28, Gyden 14 o. a. 

Alle disse huse er bygget i tidsrummet 1730-1800. De er meget 

solidt bygget, som oftest af Flens~urger.sten og ofte med halv

anden sten forneden og een i næste etage og opført, mens der var 

velstand i byen. Skipperne tjente gode penge ved deres sejladser paa 

Norge og Flensburg og da familien endvidere passede landbruget, 

var det ikke underligt, de havde raad til at bygge godt og pynte op 

inde og ude med kønne ting, som de tit tog med hjem fra det frem

mede. 

Men der er andre smukke huse, bygget i samme tidsrum men 

paa en anden maade. Der er den fine Dommergaard fra 1875 med 

smaa ruder forneden til havesiden og med en port ud til torvet, der 

minder om "Saxerportene" syd paa. En lignende port findes i den 

ogsaa smukke købmandsgaard Vestergade 60. 

Der er "Visdomskilden", den tidligere skole fra 1782, bygget paa 

tomten af en virkelig lærd skole, en latinskole med en teologisk 

kandidat som rektor. 

Der er et meget- enkelt men kønt hus i Nørregade 13 med tjæ

rede trægavle fra 1730-40. Der er nr. 30 i samme gade, i Gyden 3 

og i Smedegade 29 og 37. Dette sidste fra 1778 (?) kaldes "Dukke

huset" og var engang beboet af to familier trods sin lidenhed. Det 

er et typehus, eet fag vindue, gadedør og to fag vinduer. 

Der har ligget flere af den slags smaahuse i Smedegade. Og der 

er Ærø Museum paa hjørnet af Brogade og Nørregade. Der menes, at 

det er bygget i 1740 af raadmand Mogens Weber, rimeligvis kun med 

een etage. I brandforsikringspapirer fra 1778-79, da bygningen var 

bolig for landfoged Johan Heinrich Prehn, er den opført som "bebo

elseshus, 2 etager højt, af brandmur med tegltag, 13 fag mod gaden". 
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Tyskland omkr. aar 1600. 
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Der er forøvrigt stor lighed mellem denne bygning og hotel "Flens

borghus" i Flensburg. Hotellet bærer Fr. d. 4.s initialer og maa for

modes at være bygget i hans regeringstid 1699-1730. Pudsigt nok har 

museumsbygningen en overgang tilhørt Chr. d. 8. Kongen solgte den 

til en dr. Niesse, som imidlertid kun boede der ganske kort, idet han 

som erklæret Slesvig-Holstener maatte forlade øen ret hurtigt i ·1848 

ved oprørets begyndelse, da han ikke ville afgive den erklæring, man 

affordrede ham. Senere træffer vi ham som læge ved oprørshæren. 

Da museet i sin tid var privatbolig, var der to lejligheder og to 

ejere med fælles -forstue med en smuk dobbel baroktrappe. Lejlig

hederne blev adskilt omkr. 1922. Oprindelig var der naturligvis og

saa kun een dør, en bred og kraftig dør i rudemønster og trukket 

tilbage under hvælvingen. Herover har man ved restaurering i 1962 
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fundet rester af en Louis seize kartouche. Døren blev omkring 1890 

solgt til fremmede opkøbere, "jødiske", sagde en gammel kone. 

Det har været et pænt gadeparti her, for paa modsat hjørne laa 

toldboden, to etager, gule sten og bindingsværk. Der var indgang 

i Smedegade gennem en barok portal og en kraftig dør skaaret i 

zig-zag mønster. Toldboden blev revet ned omkr. aarhundredskif

tet og stenene brugt til opførelse af Nørregade 24. Døren er degra

deret til havehusdør paa Sygehusvejen. 

Var Vestergade altid den fornemme og travle gade, var Nørre

gade den rolige og idylliske. Nørregade gik tidligere fra Vestergade 

til Gaasetorvet d. v. s. at den nuværende Smedegade var en del af 

Nørregade. Her var vel nok de mindste huse og den daarligste bro

lægning. En overgang hed gadens øverste del, den nuværende Nør

regade, "Klestrups gade" i folkemunde, fordi storkøbmanden Kle

strup ejede ikke mindre end 50 fag her. 

I gadens nederste del, nuværende Smedegade, laa Fattiggaarden 

ogsaa kaldet "Clausens Stiftelse". Det var et stort foretagende, den 

havde f. ex. i 1855 34 allumner under sit skærmende tag foruden 

bestyrerfamilien. Af de 34 omtales 2 som "vanvittige". En enlig 

kvinde boede her med sine 6 børn. Naar et menneske blev saa "van

vittigt" eller "afsindigt", at det var en fare for sine omgivelser, 

blev det ført til "daarekisten" i Slesvig. 

I den øverste del af gaden la a "Klubben". Den nævnes allerede i 

1829. Den havde tilhuse i nr. 4 og 6 og maaske ogsaa 8. Eller nr. 

6 som midtpunkt og en bid fra begge de tilstødende ejendomme. 

Her holdt det pæne borgerskab til her drak man thepunch paa søn

dag eftermiddage. "Klubbens" gastronomiske specialitet var grøn

langkaal og værten "bar ud af huset". Var der fest et sted, hvor der 

ikke kunne laves mad f. ex. paa raadhuset, kunne man bare bestille 

kaal i "Klubben". Der var mange beværtninger i Ærøskøbing i gam

le dage. Om ærøboerne var særlig glade for de vaade varer, faa staa 

hen. Maaske var det bare igen det, at øens befolkning holder af for

retningslivet, der skal handel til og saa det, at det indtil 1864 var 
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Dør Sluttergyden. Blanding af Iouis 
seize og empire. 

meget let at faa lov til at udskænke, for bare, man havde et slesvigsk 

borgerskab, kunne man nedsætte sig som hvad som helst. Dog skal 

det nævnes, at Ærøskøbing og landdistrikterne i 1859 "havde for

brugt" 30 potter brændevin pr. mandlig individ! Foruden rom og 

cognac. 

Selv efter at Ærø ikke længere var en slesvigsk ø, vedblev spi

ritus at være forholdsvis billig. Paa bordene hos beværterne stod der 

baade brændevin, rom og cognac fremme samt en daase canaster. 

Man kunne drikke saa meget, man ville for 8 øre paa de tarvelige 

beværtninger og for 12 øre paa de lidt finere, men tog man mere 

end eet stop af tobakken, røg fortjenesten. 

De havde festlige navne, de gamle "fristeder". KAP HORN, 
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PARAPL YEN, LIMPOTTEN, HØVLSPAANEN, SLUKEFTER, 

BØRSEN, STJERNEN, SKIBET o. s. v. 

Paa den smalle standpromenade bag de Nørregade huse, Molen 

kaldet, har der altid rørt sig et ganske særligt aftenliv. Her rykker 

naboer sammen paa bænkene til en sludder og en gaa-i-seng-pibe, 

her ligger smaa fiskerbaade, der gaar ud for at "dørre" makrel eller 

"blusse" aal og her gaar de borgere, der hører hjemme i andre 

kvarterer, aftentur. Der er en egen charme ved denne mole med 

de slanke popler i skiftende generationer ... de holder i reglen kun 

30 aar ... og den skraanende stensætning. 

Naar man er færdig med at glæde sig over helheden, byplanen og 

husenes byggestil, er tiden inde til at gaa i detaljer og det første, 

der falder en i øjnene, er gadedørene. 

Det er kun faa steder i landet, hvor der endnu findes saa mange, 

velholdte gamle døre og saa gode efterligninger, som paa Ærø. Ærø

boerne har altid lagt vægt paa det ydre. Enten har man ment, at 

en smuk gadedør tydede paa velstand og ordnede forhold, noget der 

holdt folk lidt paa afstand eller ogsaa, at det ... omvendt ... gav 

folk lyst til at komme paa besøg ud fra den opfattelse, at det første 

indtryk skal være godt, altsaa et skilt om gæstfrihed. 

Mon ikke det sidste er det rigtige? Thi hvor svære Ærøboerne end 

kan være at komme i kontakt med, gæstfrie er de. 

Dørene er næsten alle dobbelte (undertiden af uens bredde), prak

tisk naar møbler eller ligkister skulle ind eller ud, og der er altid 

en rude over døren, saa der kan komme lys ind i gangen, som kun 

har dørens bredde. Det var kutyme, at gadedøren var midt i faca

den, saaledes at gangen delte huset i to dele og saadan er det endnu 

flere steder, men en del er flyttet hen i den ene ende for at give 

bedre stueplads og bedre opvarmningsmuligheder. 

-Ruden er ofte dekoreret med udskaarne sprodser i form af guir

lander eller grene, ligesom der paa dem er malet ejerens navn og 

husets kvarter - senere matrikelnr. - Her skallige nævnes det kurio

sum, at Ærøskøbing først fik gadenumre i 1949. 
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Dør med karm i Gyden. Dette "rude
mønster" har været kendt siden det 15. 

a ar h. 
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Det er revledøre med udvendige, paalagte fyldinger, der er ud

skaaret i haanden og udviser stor fantasi. Der findes flere forskellige 

stilarter, senbarok eller tysk barok (pyntet med ranker og kranse) 

Louis seize, empire, nyklassisisme og det kønne enkle rudemønster, 

der stammer fra omkr. aar 1500 og har holdt sig helt op til vore 

dage. Beslægtet hermed er zig-zag mønsteret, der ogsaa findes flere 

steder. 

Mens de rene barok-døre eller døre med overvejende barok ud

smykning er faatallige, er der mange Louis seize-døre. 

Perioden 1770-1830 blev en blomstringstid netop for gadedøre

nes udsmykning og fyldingerne optræder nu i rigt dekorerede fri

ser, bælter, guirlander, medailloner, rosetter og krydsende gitter

værk. 
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De her nævnte udskæringer findes alle i Ærøskøbing i forskellige 

variationer, men der findes ogsaa enkelte døre, der i stedet for den 

gængse roset har en hvirvelroset d. v. s. en roset med bøjede straa

ler, der giver indtryk af omdrejende bevægelser, ogsaa kaldet sol

hjul eller solspiraler, vel et af de alle ældste dekorationsmønstre, 

man kender og som kommer ind under begrebet "sindbilleder" (Ve

stergade 21). 

Hotel "Ærøhus" har en smuk og ejendommelig dør med et pige

ansigt i profil med et langt bagudblæsende haar. I retfærdighedens 

navn maa dog siges, at denne dør er 'fra Graasten i Sønderjylland. 

Der er flere smukke døre i Vestergade f. ex. i de to bislagshuse, 

Stærke's købmandsgaard og Posthuset. Den første er vel nærmest 

højbarok, den sidste har zig-zag mønster og et meget smukt haandtag 

i messing og en tilsvarende dørhammer, rococo, forestillende en 

haand og en arm. 

Inden vi gaar videre, lægger vi mærke til de to kartoucher over 

dørene i dobbelthuset fra 1784 (Apoteket). De kom tilsyne under 

restaurering i 1950. 

Det gamle bindingsværkshus med gadelygten (nr. 23), det tidli

gere museum fra 1760, har en pyntet barokdør og nr. 22 en meget 

fin og velholdt, nogenlunde ren barokdør med smukke, tunge, ro

coco messing håndtag og hammer, muligvis af spansk herkomst. 

Det hus betragtes i det hele taget som et af de bedste i sin stil

art og man kan kun beklage, at omrejsende stukarbejdere i 1901 

har haft held til at klaske forloren pynt paa den ellers saa kønne og 

rene facade. Flere andre steder i byen ser man resultat af den raz

Zia. 

Endvidere er der en fin Louis seize-dør i nr. 16 og i nr. 4 en 

højst mærkværdig dør, model aar 1600. Huset som denne · dør er 

indgangen til, er nyt, men de to smaa fa~) hvor døren sidder er fra 

1800. 

En barok-dør, meget lig den i Vestergade 22 - findes i Sønderga

de 42, de to huse ligner hinanden meget og er forøvrigt samme type 
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Louis seize-dør med karm i Søndergade. 

som Nørregade 41, hvor der skal have siddet en lignende dør. Men 

døren i Søndergade er ændret. 

Oprindelig havde den et topstykke, som det i Vestergade 22,- men 

det sidder nu over en gavldør i Hans Billedhuggers privatmuseeum. 

Denne gavldør ... fra 1780 . . . stammer fra Vestergade 53, da der 

var gaardbrug her. 

I det charmerende og særprægede hus paa Gaasetorvet med den 

tjærede gavl, er der ogsaa en god dør med et morsomt lille haandtag 

af jern. Gavlen er fremkommet ved, at man har brudt en længe paa 

ca. 8 m. ned. Huset naaede ned til spidsen af torvet og laa parallelt 

med Søndergade (tidl. Siidergasse) og havde i 1789 9 fag. Naboen, 

det lille bindingsværkshus existerede ikke dengang. Her bør man 

lægge mærke til <iørklinken og vindueshængslerne i gavlen. Disse 

sidste sidder i midterstolpen. Døren er forøvrigt fra Marstal. 

8 Fynske Aarbøger 
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Bemærkelsesværdig er ogsaa dørkarmen i købmandforretningen 

ovre paa den anden side af torvet. 

Som før sagt, er Louis seize-dørene de rpest almindelige. De fin

des f. ex. i Smedegade 1, paa hotel Harmonien, i Nørregade 45- 47-

55-, Østergade 11 (meget fin og velholdt), i Brogade 20, i Hamme

richs hus. d. v. s. døren i Gyden. Den sad oprindelig i huset Sønder

gade 3. Døren mod Brogade er en efterligning og dørhammeren er 

fra Sicilien. 

Endvidere ses en nydelig Louis seize-dør i Søndergade 4 (privat

boligen), den sad ud til gaarden, kom frem, da huset gennemgik en 

større restaurering. Den var meget defekt. Butiksdøren er en efter

ligning. 

Det er pudsigt som man har byttet om paa dørene. F. ex. er dø

ren i Sluttergyden 4 "født og baaren" i Købmandsgaarden paa tor

vet, kom derfra til en gaard i lille Rise, blev købt af en antikvitets

handler, dernæst af Ærøskøbing-fonden, som forærede den til be

meldte ejendom. Empiredøren i Gyden 14 blev lavet til Dunkær 

skole, der blev bygget i 1819 og nedbrændte ved lynild i 1951. Dø

ren blev reddet, købt af Ærøskøbing-fonden og skænket ejendom

men i Gyden. 

Og den morsomme dør i bager Røhlings privatbolig er anbragt 

der i 1961. Hørte ellers hjemme i Grubbemøllegaarden uden for 

byen, var saa en tur i Odense og skænket bageren af Ærøskøbing

fonden. 

Der er døre, der er vanskelige at bestemme, enten fordi stilar

terne er blandet sammen eller fordi mønstrene er fri fantasi, f. ex. 

Brogade 26, en meget sjælden og gammel dør, Gyden 16 og 18. 

Førstnævnte leder tanken hen på bronzedørene i de katholske kir

ker. 

Ud mod de smaa gaarde og haver har man ogsaa pyntelige døre, 

Louis seize og ren empire. Nogle af Louis seize-dørene har glugger 

i .stedet for rosetter, enkelte begge dele. 

Karakteristisk for byen er ogsaa de kraftige og smukt udskaarne 

Fynske Årbøger 1967



Tove Kjærboe: Skippertidens huse og døre i Ærøskøbing 451 

karme, som mange døre har, med smalle søjler, med "tænder", med 

riller (triglyffer) d. v. s. tre lodrette, ret kantede riller eller andre 

udskæringer. Disse karme giver huset et fornemt præg fremfor de 

huse, hvor døren er fældet lige ind i muren. Undertiden er .der gjort 

mere ud af karmen end af døren. 

Selvfølgelig er ikke alle døre lige pænt forarbejdet, det er jo ikke 

altid ordrene "som herren, saa tjeneren" holder stik. Ikke altid er 

svenden lige saa dygtig som mestren. Nogle døre er maaske ogsaa 

"klamphuggeri", det der i vore dage hedder "gør det selv" og saa 

har man valgt de fine, haandværker-forarbejdede ting som mønster. 

Farverne var indtil for en halv snes aar siden overalt de gammel

dags, de gængse, brun og grøn, nærmere betegnet Marstaller-grøn, 

den farve, man brugte udenbords paa skibene og hist og her en blaa. 

Nu bruger man flere kulører til samme dør for at fremhæve de 

kønne mønstre. Maaske forkert, men pænt, naar det er gjort med 

smag. Nogle ejere er saa glade for deres gamle gadedør, at de ikke 

nænner at lave brevsprækker og postbudet maa derfor opvise stor 

opfindsomhed for at faa posten afleveret. 

Bortset fra egetræs-halvdørene i de to ældste huse, er alle døre 

af fyrretræ. At de har holdt saa længe, skyldes, at de er lavet af 

langsomt voksende og harpixholdigt træ, som man faar det fra na

turskovene. Og mens det øvrige land fik sit fyrretræ fra Pommern, 

hentede Ærø-skipperne deres i Finland og Norge. 

De pæne døre har ogsaa pæne haandtag. De fleste steder er de 

oprindelige og man kan i det store og hele gaa ud fra, at dør og 

haandtag svarer til hinanden i alder og stil. Louis seize-dørene har 

tilsvarende haandtag og plader med græske vaser og guirlander i 
messing. Andre døre har den tidløse ovale knap af bronze eller 

messing. De fleste haandtag er af messing, der er kun faa tilbage 

af jern. Foruden de omtalte klinker paa byens to ældste huse og de 

to nabohuse paa Gaasetorvet, er der et jernhaandtag, meget pudsigt, 

i Vestergade 32, svarende til husets alder. De to pragtfulde rococo

messing-sæt i Vestergade er allerede nævnt og de faar een til at 

B* 
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spekulere paa, hvem der er mestre for alle de pæne haandtag paa 

de gamle huse. 

Der har vist aldrig været egentlige gørtlere paa Ærø, men det 

kan udmærket tænkes, at en kleinsmed, en urmager o. s. v. har haft 

gørtleri som bibeskæftigelse eller at en smed har haft en fremmed 

svend ... og en fremmed vil i mange tilfælde sige en tysker eller 

sønderjyde ... der tillige kunne gørtlerhaandværket. 

Muligvis kan der have været omrejsende gørtlere, ligesom der var 

omrejsende kedelflikkere, kobbersmede o. lign. De kan have taget 

imod bestillinger, lavet tingene paa stedet eller være mødt op paa 

de halvaarlige, store markeder med de færdige sager. Endelig kan sø

folk have købt haandtag og laase med hjem fra deres rejser. 

Naar vi først op i slutningen af forrige aarhundrede, er der stor 

mulighed for at messingehaandtagene er lavet i Ærøskøbing, idet 

"Sjællændersmeden" aabnede øens første metalstøberi. 

Der har kun været meget faa dørhammere i Ærøskøbing. De fle

ste af dem, man nu ser, er nye og tjener intet formaal, især da deres 

dekorative hensigt er tvivlsom. Dørhammere har altid været en luxus

ting, noget fornemme folk havde. Den jævne befolkning paa Ærø 

har aldrig laast døren, hverken dag eller nat, indtil turiststrømmen 

skvulpede ind over øen og endnu i 1966 kan man tælle de huse, der 

har ringeapparat. At sidde bag laaste døre er ugæstfrit, mener man, 

det hindrer naboer og venner i lige at smutte indenfor og svutte lidt. 

Dr. med. J. R. Hi.ibertz var læge i Ærøskøbing i aarene 1827-32 

og har skrevet en udmærket bog om øen, men han skrev ogsaa om 

Aarhus: "Aktstykker vedkommenden staden Aarhus i 1845" og heri 

fortælles, at eantor Jørgen Pedersen Samsing i 1533 er blevet for

undt et stykke jord paa Middelgade i Aarhus, saa han kan bygge sin 

gaard efter "borgerviis" med dør og port til gaden, men INGEN 

HAMMER HVERKEN PAA DØR ELLER PORT, det skal nem

lig være en "borgergaard" og intet andet. 

Et bevis paa, at dørhammere ikke var for almindelige folk. Noget 

andet var det med kirkerne, de havde ofte en dørhammer forsynet 

Fynske Årbøger 1967



Tove Kjærboe: Skippertidens huse og døre i Ærøskøbing 453 

med en ring, stammende fra den katholske tid ... dørhammeren hø

rer syden til ... og denne ring var lige saa hellig som selve kirken, 

saaledes at forstaa, at hvis en forfulgt bare naaede at røre ved rin

gen, var han fredet. 

En saadan hammer med ring sad ogsaa i Ærøskøbings gamle kir

ke fra aar 11-1200. Kirken blev nedrevet 1754 og ringen findes nu 

paa Hans Billedhuggers p.rivatmuseeum paa døren ud mod gaden. 

Ogsaa en tympanon fra samme kirke findes paa dette museeum. 

Vindfløjen dateret 1795 stammer derimod fra Rise Kirke. 

En yndet haand.tag er en knyttet haand, der holder om en pind. 

Det ser man mange steder i jern i stuedøre i de gamle huse og man 

ser det i messing i gadedøren Nørregade 6 (huset bygget før 1777) 

qg i bronze i Brogade 7. Sidstnævnte er købt i Hamburg fra et hus 

fra 1750. Forøvrigt er denne model "folkekunst" og tilhører ingen 

bestemt stilart, men den er sikkert af tysk (sønderjysk) oprindelse, 

hvilket Hamborg-exemplaret tyder paa, men ogsaa -den omstændig

hed, at det findes i sønderjyske byer f. ex. Aabenraa og i mange 

exemplarer paa Flensburg Museum, baade i magasinerne og i dø

rene paa selve museet. Her er -det sat paa baade barok og rococo 

plader for at illustrere dets tidløshed. 

Der er en ejendommelig ting ved flere gamle vinduer, hængslerne 

sidder i midterstolpen, saaledes at vinduerne aabnes til modsat side 

af, hvad der bruges i dag. Aarsagen hertil er ubegribelig, idet man 

da var tvunget til at løfte vinduerne af ... ihvertfald paa 1. sal ... 

for at kunne pudse dem i en tid, hvor vinduespolerer var et ukendt 

begreb. 

Saadanne vinduer ses i gaarden til Vestergade 23 i havehuset bag 

de hertugelige stalde, i Vestergade 41, Smedegade 29 og i det lille 

hus paa Gaasetorvet. 

Velstand varer sjældent længe. Ærø blev atter oversvømmet af 

fremmede lejetropper. Danmark var igen i krig med Sverige og da 

England pludselig overfaldt os i 1807, .sluttede vi. en nøje alliance 

med Napoleon, der sendte en fransk hjælpehær under kommando af 

Fynske Årbøger 1967



454 T ove K jærboe: Skippertidens huse og døre i Æ røskøbing 

prinsen af Ponte-Corvo, Jean Baptiste Bernadotte, den senere sven

ske konge Carl XIV Johan. Blandt soldaterne var en deling spaniere. 

En overgang var baade franske og spanske soldater udstationeret 

paa Ærø. 

"Fyen og øerne bliver meget medtaget af den gyselige indkvarte

ring" hedder det i en beskrivelse af de fremmede troppers ophold i 

Danmark, dog synes man bedre om de spanske end de franske, som 

er meget støjende. Men .spanierne "jager kvindfolk". 

Der er en del mørkøjede og mørkhaarede mennesker paa Ærø, 

hvilket en smuk, mørk kvinde engang udtrykte saaledes: "Mon ikke 

der sku' stikke en bitte af en spanioler i mig?" 

Der er som bekendt ingen hjemmel for at spanierne har efterladt 

sig ret mange efterkommere i Danmark og de ærøske kirkebøger 

viser vist heller ikke meget i den retning, men som en gammel 

ærøbo sagde om den ting: "Det er ikke kirkebogen vi skal læse, 

men livets bog!" Forøvrigt har det aldrig paa Ærø været nogen sær

lig stor skam at komme i omstændigheder i ugift stand, saa de paa

gældende er nok i tide blevet gift med ærøboere, som saa . . . med 

deres biligelse ... er udlagt som fædre. 

Ærøskøbing og Marstal var tilsluttet den langelandske fodbata

lian (Auxilliærkompagniet) og 18 ærøboere fik i 1857 Napoleons 

erindringsmedaille for deltagelse i kampen. En æresbevisning Bona

parte sad og fandt paa i sin ensomhed paa Set. Helena. Og hans 

brodersøn Napoleon d. 3, gik i hans spor og ønskede ogsaa at hædre 

de militære, franske og fremmede, der havde kæmpet for Frankrig 

fra 1793 til 1815 med en medaille, af bronze, der skulle bæres i 

knaphullet i et langt grøn- og rødstribet baand og med flg. in,dskrift 

"A ses eompagnons de gloire, sa derniere pensee. Set. Helena 5. 

maj 1821" paa den ene side og paa den anden et billede af Napoleon 

den Store. 

I 1808 kom der igen en forfærdelig tid for vor lille ø og i 

gamle papirer st.aar: "Fremmede Tungemaal, Tysk, Fransk og 
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Barok-dør paa Gaasetorvet. Her kom ejeren i 
haandgemæng med en indkvarteret spansk sol

dat. 
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Spansk lyder allevegne, Skrivelser gaar frem og ti·lbage, Uro og 

Vanskeligheder ved Indkvarteringen". Og om dette sidste lever end

nu en mundtlig beretning. I det flere gange omtalte hus med træ

gavlen paa Gaasetorvet, hvor skipper Mogens Lauritzen Brandt boe

de med kone og ni børn, var et par spaniere indlogeret. En dag op

stod der vanskeligheder af en eller anden art, som førte til skænde

rier og haandgemæng. 'Skipperen ville sætte de fremmede paa por

ten men var selv saa uheldig at komme udenfor og spanierne ville 

smække .døren i for ham, men Brandt naaede at sætte sin træskofod 

imellem, saa døren ikke kunne lukkes og fik paa den maade atter 

overtaget. 

At det kostede borgerne penge at have alle disse soldater, som 
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var lejesvende og ikke ligefrem tilhørte noblessen, siger sig selv og 

i 1813 kom statsbankerotten, som sved til alle, saa nu var det slut 

med at bygge fine huse. 

Dr. Hiibertz er i sin beskrivelse over Ærø ikke tilfreds med øens 

haandværkere. Han siger: "nogle leverer meget godt arbejde, men 

en .del er store fuskere og have neppe lært den profession, de give 

sig af med. For øvrigt have de fleste en del andre forretninger for

uden deres haandværk eller de øve flere haandværk og det er ofte 

vanskeligt at sige, hvad der er en mands egentlige fag. Det kommer 

af, at enhver næringsvej for sig er for lille til at føde en familie." 

Der er nok noget om snakken, baade den ene og den anden, men 

i den tid, hvor hvert andet mandfolk sejlede, har det været umuligt 

f. ex. for en maler at tjene til livets ophold, for sømænd har altid 

selv malet deres huse. Kunne de male skibe, kunne de ogsaa male 

huse, den sag var klar. 

Og kigger man i mandtalslisten fra 1803, vil man da heller ikke 

finde en eneste opført som maler. Men den gamle liste viser alle 

afskygninger af sømandslivet undertiden blandet med landjordsjob 

(skomager og matros) og andre haandværk, saasom handskemager, 

hattemager, tobaksspinder, urmager, bødker, høker, brændevinsbræn

der, barber og aarelader, smed, skræder, bager o. s. v. og som før 

nævnt en masse gæstgivere og handelsmænd. Flere gamle er anført 

som "nydende almisse" eller "spisende naadsensbrød". Enkerne el

ler de ugifte piger ernærer sig ved at sy og spinde eller ved gæstgi

veri. Der er temmelig mange unge enker, rimeligvis har de været 

gift med søfolk. 

Der var flere bødkere, det var et stort fag, for spande, kar og 

tønder var jo af træ. Og det var almindeligt, at bødkere tog med 

skibene til Vestindien for at hente rom og sukkerrør. De lavede 

tønderne ombord. Og der fortælles, at det var store dage for byens 

børn, naar sukkerrørene kom hjem til købmændene. Rørene stod 

lodrette i tønderne og købmændene bankede selv sukkeret ud og gav 
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rørene til børnene, som suttede dem rene for sukker, det var deres 

form for slik. 

En meget kendt bødker, altid kaldt "Vestindien-bødkeren" boede 

i Vestergade 51 (født 1810) og hed pudsigt nok Bødtcker (Niels L). 

Der var ogsaa flere farvere og der var brug for dem, de havde 

ofte ogsaa spinderi. De fleste kvinder kartede og spandt dog selv. 

Der blev ikke importeret tøj, det lavede man selv, man havde mange 

faar, øen var kendt for sine store faarehold, ligesom alle og enhver 

vidste, at Ærøboerne var gode til at opdrætte gæs og derfor havde 

en livlig export af disse dyr. 

Bønderne ude i Leby havde særlig store gaaseflokke, som de lod 

græsse ved Vitsø. En driftig mand ved navn Jens, opkøbte i hund

redvis af disse gæs, sejlede dem til Faaborg eller Fjellebroen og 

herfra drev han dem foran sig langt op i Jylland .De græssede un

dervejs og naar de kom til en dam eller aa, fik de sig en svømme

tur og man marcherede videre. Om natten lagde de sig i græsset 

uden for det hus, hvor Jens sov og hele flokken holdt sammen, ikke 

een eneste forsvandt. Saadan er mentaliteten hos gæs. Jens solgte 

af dem undervejs, hvis han kunne gøre en god handel. 

Dette var et lille intermezzo, der ikke vedkommer det øvrige, men 

som er medtaget som en lokal morsomhed og beundring for en 

"smart" mand. 

En klog mand, lokalhistorikeren, maskinmester Peter Rasmussen, 

sagde altid, at de ærøske haandværkere i sin tid fik en indsprøjtning 

udefra og her tænkte han paa de mange fremmede haandværkere, 

tyskere og alsingere, der slog sig ned paa øen og stiftede familie 

og paa de hjemlige haandværkere, der drog ud for at lære mere 

andre steder. 

Alsingerne og Ærøboerne har altid holdt af hinanden og mange 

ægteskaber er opstaaet mellem de to folk, hvilken faar forfatteren, 

sønderjyden, Claus Eskildsen til at sige: "Gemytternes overensstem

melse er som bekendt den første forudsætning for et ægteskab. Als 

er bladrnæssigt absolut ødansk præget ... vande forener." Han un-
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derstreger, at aarsagen til de to øers indbyrdes sympati er, at tem

peramentet er ens og ikke den tilfældighed, at Ærø i saa lange ti

der hørte ind under hertugdømmerne sammen med Als. Han siger: 

"Ærøboerne har aldrig været sønderjyder, selvom de til tider rent 

administrativt hørte til Sønderjylland og pænt gjorde alting med, 

hvad der hørte dertil: plattyske indskrifter i kirkerne, hjemmetyske 

stænderdeputerede o. s. v. Man har ikke set Ærøboerne paa det gamle 

Urnehoved Landsting og ved Kristendommens indførelse blev Ærø 

selvfølgelig ikke lagt inder under sresvig Stift. Først i 1773 fik Ærø 

slesvigsk ret til trods for, at øen efter mange omskiftelser fra 1439 

i hovedsagen var blevet styret i mere eller mindre løs forbindelse 

med hertugdømmerne. Tre gange optræder Als og Ærø som ·en en

hed fra alt andet der er dansk. 1. Als og Ærø dannede som følge af 

delingen 1490, dronning Dorotheas "livgeding". 2. Als og Ærø dan

nede efter delingen 1564 Hertug Hans den yngres arvepagt. 3. Af 

Als og Ærø oprettedes der i 1819 et eget lille bispedømme". 

Men det var nu ikke blot alsingerne, der slog sig ned paa Ærø 

som haandværkere, der kom ogsaa folk fra det øvrige Slesvig og ofte 

beholdt deres efterkommere den samme haandtering. F. ex. er ba

germester Jens Røhling 5.'te generation i det bageri, som den fra 

Rendsburg indvandrede bager Jobst Røhling (f. 1779) startede. 

Og der var skomager Carl Hiilsebeck, født i Perleberg 1795, sko

mager Hager f. i Eckernførde 1786, skrædder Pasch ?, Skrædder 

Johan, Gotlieb Binas, f. i Schlesien, 1784, slagter Jacob Ohrhammer 

f. i Kiel 1795, skorstensfejer Freederich Winther f. i Slesvig 1804. 

Han blev senere trommeslager i Borgervæbningen. Skomager Thies 

Runge f. i Holsten 1821. Baadmager Heinrich Schrater f. i Strelitz 

1825. Guldsmed Kjær f. ved Sønderborg 1810, og organist og mu

sikanter Dauer fra Ditmarsken(?) som kom hertil omkr. 1760. 

Naturligvis var der ogsaa løsgængere, svende og piger fra Tysk

land, Slesvig og Holsten, som tog plads paa øen for en kortere tid. 

Mandtalslisten fra 1803, som ikke nævner borgernes fødested, har 

en del haandværkere med tyskklingende navne, Tømrer Hiitt, sned-
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ker Hay, kleinsmed Behrmann, tømmermand Weber, smed Weber, 

skrædder Kristgau, musikantersvend Kri.iger, skrædder Pasch, slag

ter Kurland. Og matrikelfortegnelsen fra 1863, nævner skomager 

Huss, bundtmager Schweder, glarmester Wulff, bogbinder Creutz, 

glarmester Schi.itt, bogbinder Wittig, guldsmed Stammer, snedker 

Dauer, maler Ebling, maler Esmann. Der er i alle listerne mange 

andre tyske navne, men de tilhører blot ikke haandværkere. 

Men der er nogle man ved lidt mere om end andre. Bl. a. flere 

snedkere. 

Den meget dygtige møbelsnedker Christian Rickelsen (senere Ri

gelsen) var født paa Als 11-8-1812. Han havde været slotssnedker 

paa Augustenborg, blev gift med en pige fra Ærøskøbing og boede 

her til sin død 1880. Rundt om paa hele øen findes endnu smukke 

chatoller, stole og borde, som Rigelsen har lavet. 

Også grundlæggeren af "Ærø Møbelmagasin" Frederik Andreas

sen f. 1826 var alsinger, ligeledes møllebygger, tidl. snedker, Chri

stian, Peter Schmidt (f. i Tandslet 1823). Han var blevet gift med 

murer Peter Petersens datter fra Vraa uden for Ærøskøbing, og de 

byggede sig et hus derude. Og Schmidt har egenhændigt skaaret ga

dedøren, der er meget særpræget med sine møllemotiver. Det er den 

eneste af de gamle gadedøre, hvor man med bestemthed kan udpege 

skaberen. 

Sohmidt havde lyst til møllebyggeriet og ægteparret flyttede til 

byen og bosatte sig i Smedegade. Men han havde ikke heldet med 

sig i lang tid, hans tilbud blev ikke antaget og han var stærkt de

primeret. Men en dag, da han kom hjem, som sædvanlig i daarlig 

humør, fandt han en hunds efterladenskaber paa sin trappe og saa

dant bringer, efter sigende, lykke, det troede han fuldt ud, især da 

han samme dag fik sin første bestilling paa en vindmølle. 

Og fra nu af gik alt godt, han fik masser af bestillinger rundt om 

i hele landet og han gik i samarbejde med "Sjællændersmeden", en 

meget dygtig smed, der boede i samme gade og sammen har de op

sat ikke saa faa møller. Schmidt fik den ide, at han kunne skaffe sig 
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kraft til at trække savene ved at bygge sig en speciel mølle og den 

fik sin plads, der hvor Alderdomshjemmet nu ligger og savene blev 

anbragt i to sidehuse og tømmerplads havde han, hvor Teknisk Skole 

ligger. Her blev møllerne lavet efter tegning og blev siden sejlet til 

den havn, der laa nærmet ved møllens fremtidige plads. 

Schmidts møllebyggeri blev en stor virksomhed, der beskæftigede 

mange folk. Men intet varer ved. Byggeriet gik tilbage og savmøl

len, der ogsaa kunne male korn, blev solgt, nedbrudt og opstillet 

i Kragnæs tæt ved Graasten nor, ikke langt fra den vindmølle, der 

tidligere pumpede vandet ud af noret. En morgen var Schmidts 

mølle væk, brændt om natten og mærkeligt nok, havde ingen set no

get til branden. 

Naar man spørger folk i Ærøskøbing, hvem de tror, der har la

vet de messinghaandtag, der ikke er over 100 aar gamle, svarer de, 

at hvis de ikke er Flensburg-kram, er de nok Sjællændersmedens 

værk, for han kunne alt og var, som før nævnt, den første paa øen, 

der havde et metalstøberi. 

Hans borgerlige navn var Hans Christensen, og han var, som 

øgenavnet fortæller, født paa Sjælland, nærmere betegnet Magleby, 

Stevns herred 24-12-1824. 

Han deltog i krigen 1848 som regimentsmed og i Holsten traf 

han en mejerske, Anne Margrethe Jørgensen fra Kragnæs paa Ærø 

og det blev bestemmende for hans liv. De blev gift, da krigen holdt 

op og flyttede til Ærøskøbing i 1850, hvor de købte en ejendom i 

Smedegade (dengang Nørregade) 24 af snedker Jervelund. 

Det gik ham straalende, han udvidede, købte jord og lagerbyg

ninger tilhørende den gamle Toldbod og byggede værksteder. Om

kring 1859 opfandt han centrifugalpumpen, som han fik patenteret 

og patentbrevet findes nu paa Ærø Museum, det er udstedt paa 

Lyksborg slot d. 12 august 1860 med Fr. d. 7.s underskrift. Aaret 

efter fik han et stipendium til England, men stor var hans skuffelse 

.. . der stod hans pumpe ... korrekt efterlavet, hans patent gjaldt 

kun Danmark. Centrifugalpumpen var især beregnet til landvindin-
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ger og assesor Steenstrup brugte den til inddæmningen af Stokkeby 

nor. 

Christensen lavede selv alle maskiner og redskaber til fremstilling 

af pumperne, baade dampmaskine, kedel, drejebænk m. m. Senere 

lavede han tærskeværket, hakkelse- og rensemaskiner og som før 

sagt, gik han i kompagniskab med møllebygger Schmidt. Sidst men 

ikke mindst, lavede han paa sit metalstøberi, rorbeslag til skibene, 

dørhaandtag og kaneklokker. Disse sidste, hvoraf der endnu findes 

nogle stykker paa øen, var bygget som en buket med messinggrene 

og malmklokker, 6 smaa og een stor med to knebler. De spændte 

over en oktav og var nøje afstemt som en skala. Men da de vejede 

6 kilo, var de tunge for hestene at have paa. 

Ogsaa Sjællændersmeden beskæftigede mange mand, svende og 

læredrenge. Han døde i Ærøskøbing 1905 og hans gravsten staar 

museets gaard. Og efter ham fik gaden rimeligvis sit navn. 

I 1950 blev Ærøskøbing kirke restaureret og da fik byen en m

teressant hilsen fra en gammel haandværker. Under knæfaldet fandt 

man et stykke tiloversblevet fjæl og herpaa var med blyant skrevet: 

"I 1849 den 8. Oct. blev dette knæfald forarbejdet af A. Chr. Jer

velund for en betaling af 60 rd. curant. Krigen er rolig i .disse tider 

dog er tyskerne malisiøse. Lev vel kjære efterkommere og tænk paa 

mig naar mit hovede er fri for bekymringer. Min søn Carl A. Chr. 

Jervelund staar her i øjeblikket 6 aar gammel." 

Træstykket blev fotograferet og lagt ned igen. 

Jervelund var født i Svendborg 1816, gift med en datter af sned

ker Møller i Smedegade. Han var en dygtig snedker men rastløs og 

ustadig. En overgang, hvor han havde penge, købte han sammen 

med andre borgere herregaarden "Kjøbinghof" og her indrettede 

han en restauration, som han kaldte "Dania". Senere rejste han 

rundt paa markederne med et voxkabinet og han adviserede tilsku

erne saaledes: 

"Her ser I panorama, Jerusalems ødelæggelse, Maria Magdalene 

og Maria Jacoba". 
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Voxfigurerne beholdt han efter, at han havde "lagt op", de stod 

paa hans loft og jagede engang skræk i en lille dreng, der havde 

ærinde oppe paa loftet. Jervelund døde i Ærøskøbing 1882. Hans 

søn grundlagde et stort og kendt firma i London. 

Om de ærøske haandværkere har rejst "av øen" for at sælge deres 

varer paa markederne rundt om i landet, vides ikke. Antagelig har 

de haft nok med at forsyne hjemlige kunder. Men to gange om aaret 

var der marked i Ærøskøbing og der var en saadan tilgang, at bo

derne stod i lange rækker, ikke alene paa torvet men ogsaa nedad 

baade Brogade og Søndergade. Her kom fremmede kobbersmede 

med kedler og gryder, bødkere med spande og kar, træskomagere 

(klodsemagere) rokkedrejere og pottemagere med deres primitive va

rer. Her har ikke været pottemagere paa øen, trods velegnet ler. De 

fremmede kom fra Fyn og Sønderjylland. De kom fra Langeland og 

fra Marstal med drikkeglas lavet i Tyskland og smaahaandværkere 

fra den øvrige del af øen, kom med deres haarsigter, kaldet TEMS 

og med skeer, skaaret i benved. Det var smaakaarsfolk som ingen 

jord havde. Skeerne kunne blive haarde som horn naar de blev gne

det (i næsefedt) og poleret. 

Flensburg var Ærøes nærmeste storby og folkene herfra kom med 

fabriksvarer, saasom dørhaandtag og laase og hvad man ellers la

vede ude i den store verden. 

At man virkelig havde en del samkvem med Flensburg, ses bl. a. 

af en annonce i Ærø A vis fra 1860, som meddeler, at photograf 

Jessen fra Flensburg kommer tilstede i gæstgiver Bonsachs have for 

at udføre "photografiske Portraiter paa Papir, Glas, Voxdug og 

Crystalkugle. Udførelserne varer kun 2 a 3 Secunder". Og hotel 

"Harmonien"s læseklub opsiger i 1860 "Flensburger Zeitung" og 

abonnerer i stedet paa "Dagbladet", men en borger mener, at en 

slesvigsk by (Ærøsk.) ogsaa maa have et slesvig.sk blad og anbefa

ler "Dannevirke". 

Endvidere havde man fra 1738 haft del i Tugnhuset i Flensburg, 
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da man ingen straffeanstalt havde paa Ærø. Og fra 1811 endvidere 

indsættelsesret i Tugthuset i Gliicksburg. 

Et særligt kapitel i Ærøskøbings historie er gadelygterne. 

De allerførste har vel brændt med tran, thi det var jo først i 1859, 

at det blev almindeligt med petroleum som belysningsmateriale og 

man kan vist roligt gaa ud fra, at Ærøskøbing ikke har været fore

gangsby. Avisen klager i 1860 over, at der er for lidt lys, ja, gaderne 

er bælgmørke, hvis ikke "Guds lys titter ind". 

Der har nok staaet eller hængt en søvnig tranlampe hist og her. 

Siden kom saa lygterne med de store, firkantede kupler, der inde

holdt en beholder til petroleum. Hver dag gik en mand rundt med 

en lille kande og hældte paa. Der har nok heller ikke været særlig 

mange af dem, for det ville jo have været et uoverkommeligt ar

bejde. Af disse gamle lygter findes endnu et par originale (opsat 

paa museets facade i 1963) og flere efterligninger. 

Saa kom gasværket i 1907 og dermed en ny type lygter (vist nok 

fabrikeret i Holland og Belgien) knapt saa voldsomme og med seks

kantede kupler, dels som standerlygter med riflede standere, dels 

som hængelygter med "wandarme" i kønne, snørklede mønstre. Ind

til 1965 da gasværket blev nedlagt, brændte stadig 26 lygter med 

gas og byen havde nu lygtetænder, resten havde installeret elektri

citet. Da nu gasværket havde sunget sin svanesang, fandt byraadet 

det betimeligt at sætte lysstofrør op i lysnettet midt i gaderne, men 

det skarpe lys klædte ikke de gamle huse og en del borgere prote

sterede ved at danne "Ærøskøbing byhistoriske forening" som sam

men med "Ærøskøbingfonden" og Nationalmuseet fandt frem til et 

armatur, hvormed man kunne indgaa et kompromis med byraadet. 

Man vil indsætte smaa afskærmede lysstofrør i kuplerne i de bestaa

ende gamle lygter og man har endvidere gjort skridt til at kopiere 

baade stander- og væglygter, saaledes at byen kan faa flere lygter 
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og mere lys men paa en maade, som ikke skader de smukke gade

partier. 

Man ser flere steder roser og vildvin slynge sig op ad facaderne. 

Det er nye ideer. Udover vedbend har der aldrig været bevoksnin

ger paa de gamle huse. Men der har været træer i gaderne ifølge 

dr. Hiibertz, Valdnødde- og Lindetræer og sikkert ogsaa Hyld. Foran 

"Visdomskilden" staar der 4 gamle Lindetræer. Det kan i visse til

fælde være kønt med bevoksninger op ad husene, visse huse kan kun 

være tjent med at blive dækket, men andre steder kan det være en 

skam at skjule husets struktur og farver og ukorrekt er det under 

alle omstændigheder. 

Men lad os slutte med endnu en gang at gaa byen rundt og glæde 

os over al det, der er bevaret og lad os haabe, at generationerne 

fremefter vil for9taa at værne om og frede denne gamle stad. 

Tegninger: Chr. Tom-Petersen. 
Foto: Tove Kjærboe. 
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