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Ærø Museum

Ærø har en rig kulturhistorie og en frodig natur til glæde for 

såvel ærøboerne som de mange turister, der hvert år vælger at 

bruge en del af deres ferie og fritid på Ærø. Frem til nederlaget 

på Dybbøl i 1864 hørte Ærø til hertugdømmet Slesvig, men i 

kirkelig henseende til biskoppen i Odense. Efter 1864 blev Ærø 

del af det danske kongerige men bl.a. dialekten på den vestlige 

del af Ærø, byggeskikken og de traditionelle ærøske egnsretter 

vidner endnu om tiden som del af hertugdømmet Slesvig og de 

tætte kulturelle og handelsmæssige forbindelser til resten af 

hertugdømmerne. 

Det er Ærøs kommunalbestyrelses ønske, at Ærø ikke kun er et 

godt sted at arbejde, men også et godt sted at bo med en bred 

og rig vifte af tilbud til fritidslivet. Samtidig spiller turistbran-

chen en central rolle for Ærø. Ærø Museum er derfor et vigtigt 

ben i såvel øens kulturliv som i paletten af tilbud til øens mange 

turis ter.

Ærø Museum har valgt at foretage en opgradering af sine udstil-

linger i Ærøskøbing til version 2.0. Det er Ærø kommunes håb, at 

det lykkes for Ærø Museum at realisere de ambitiøse planer for 

en ny og moderne museumsformidling om en ø med en enestå-

ende kulturhistorie.

Jørgen Otto Jørgensen

borgmester 
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Carl Jørgen Heide

formand for  

kultur- og socialudvalget
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Æggekogning påskelørdag på Urrehoved. 

Foto: Karin Thumilaire.
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Ærø Museum er på vej ind i en museumstidsalder med stigende 

forventninger til et statsanerkendt museum om bedre registre-

ring, nye former for udstillinger og forbedret formidling både 

gennem den direkte personlige kontakt og via de elektroniske 

medier. Og så er der forventninger om mere og bedre forskning, 

som kan indgå i samfundets store bibliotek. 

Med ”Ærø – Vores ø. En udstilling om øboliv og historiske tråde” 

vil Ærø Museum skabe en ny permanent udstilling i sine lokaler, 

Brogade 3-5 i Ærøskøbing, der gør Ærøs helt unikke kulturhisto-

rie relevant for nye og kommende generationer af besøgende. 

Lige som mennesket ser tilbage på sit liv, vil museet gerne have 

de besøgende til at se tilbage på øens fortid, så udstillingen bli-

ver et møde med os selv og vores fortid.

Museet håber, at der er bred opbakning til planerne hos såvel 

fondene som ærøboerne, så både øens borgere som de godt 

200.000 turister, der hvert år besøger øen har mulighed for at se 

tilbage på øens fascinerende fortid. 

Nicolaj Friderichsen

formand for Ærø Museum
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Historien om Ærøskøbing med sin 

bevaringsværdige bymidte hører til 

Ærøs grundfortællinger.
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”Ærø – Vores ø” præsenterer Ærø Muse-

ums planer for en ny basisudstilling i 

museets lokaler, Brogade 3-5 i Ærøskø-

bing. Det er en udstilling om Ærøs tre 

grundfortællinger:

1) Ærøs særlige kulturhistorie som en 

ø, der både var en del af hertugdømmet 

Slesvig (Sønderjylland) og i kirkeligt hen-

seende en del af Kongeriget Dammark 

frem til nederlaget på Dybbøl i 1864. 

2) Befolkningens særlige levevilkår og 

livsformer på en ø med færgeforbindel-

serne som navlestrenge til Danmark og 

resten af verden.

3) Ærøskøbing som en af landets mind-

ste købstæder med en helt unik og vel-

bevaret bygningskultur.

Med udstillingen går Ærø Museum nye 

og andre veje end de danske købstads-

museer, hvor man normalt beskriver 

historien fra de ældste tider og frem til i 

dag. Ærø Museum har valgt at tage afsæt 

i det levede liv på Ærø i dag for herfra 

at trække trådene tilbage i tiden. Det er 

museets håb, at denne måde at formidle 

kulturhistorien på, vil gøre udstillingen 

mere relevant og nærværende, så øens 

borgere og turisterne kan se sig selv som 

de foreløbige sidste led i historien.

Den fredede bygning stiller særlige krav 

til den museale formidling. Samtidig 

er der stigende forventninger hos de 

besøgende om en visuel oplevelse, der 

løfter og fremmer forståelsen af udstil-

lingens budskab. Museet har derfor valgt 

at indgå i et samarbejde med designer 

og scenograf Signe Beckmann, som vil 

give udstillingen et moderne design- og 

formsprog.

Udstillingen ”Ærø – Vores ø” henvender 

sig til såvel Ærøs godt 6.200 indbyggere 

som de godt 200.000-250.000 turister, der 

hvert år besøger Ærø.

Resume
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Hvad har sværd fra de slesvigske krige, 

en modeljernbanefærge, fastelavnsma-

sker, en spytbakke, fajance fra Kelling-

husen, Stettin, England og porcelæn fra 

Kina at gøre med hinanden? Genstande-

ne er alle en del af Ærø Museums sam-

linger, som hver især fortæller om øens 

helt særlige historie. De er spor af det 

levede liv på Ærø og den unikke blanding 

af den kongerigske og slesvigske historie, 

som man ikke finder andre steder i landet.

Siden 1955 har den fredede landfoged-

bolig Brogade 3-5 i Ærøskøbing udgjort 

de historiske rammer for formidlingen af 

såvel byens stolte handels- og søfartshi-

storie som den særlige bygningskultur, 

der præger Ærø. Genstandene bor i en 

historisk bygning, som er del af en usæd-

vanlig velbevaret historisk by, som nær-

mest er et museum i sig selv.

De seneste år har været præget af stærkt 

stigende forventninger til museums-

formidling i Danmark. Ærø Museum 

vil gerne være i pagt med tiden og give 

genstandene en ny klædedragt, som 

fremhæver genstandenes indre skønhed 

og giver de besøgende en moderne for-

midling af genstandenes fortællinger. 

Hvorfor render voksne ærøboere rundt 

med masker til helligtrekonger og faste-

lavn? Og hvad kan potter og tallerkener 

fra Kellinghusen i Holsten fortælle, hvis 

de havde stemmer som skorstensfejeren 

og hyrdinden i H.C. Andersens berøm-

te eventyr? Der er en verden til forskel 

mellem den fine stue i eventyret og den 

anonyme spytbakke fra fattiggården i 

Ærøskøbing. Men spytbakken bringer en 

fortælling med til nutiden om en anden 

holdning til personlig hygiejne og en 

fattigforsorg før velfærdssamfundets 

fremvækst i starten af det tyvende år-

hundrede. 

Men det er kun i eventyret, at legetøj og 

porcelæn har sjæl og stemmer. Med pro-

jektet ”Ærø – Vores ø. En udstilling om 

øboliv og historiske tråde” går Ærø Mu-

seum i gang med at give sine genstande 

nye stemmer, der er relevant og nærvæ-

rende for museets gæster.

En skønhed vækkes til live
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Fajance fra Kellinghusen ved Itzehoe i Holsten. 

Foto: Maria Fynsk Norup.
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For at gøre historien relevant og nærvæ-

rende for de besøgende vil museets nye 

permanente udstilling tage afsæt i de 

besøgendes eget liv som beboer på Ærø 

eller som en af de godt 200.000 turister, 

der hvert år besøger Ærø. Udstillingen 

starter derfor i nutiden og på havnen i 

Ærøskøbing. De besøgende bliver heref-

ter præsenteret for 14 temaer med afsæt 

i nutiden. De historiske tråde tilbage i 

tiden skal gøre de besøgende i stand til 

at se sig selv som de foreløbige sidste 

endepunkter i en historisk udvikling. Vel 

ankommet med færgen skildrer udstil-

lingen i de følgende rum livet, som det 

udspiller sig for øens forskellige befolk-

ningsgrupper - landmænd, søfolk, hand-

lende, tilflyttere og andre - ved indgan-

gen til det 21. århundrede. 

Resten af udstillingen afsøger ikke histo-

rien men historierne, som ligger bag det 

levede liv på Ærø i dag. Landbefolkningen 

har tråde, der trækker spor tilbage til den 

ældste tid, men museet vil fokusere på 

nyere tid med gården, som omdrejnings-

punkt for et hjem og en produktion. De 

mange, som lever af turismen, trækker 

på en historie, der starter med nederlaget 

i 1864 og Ærøskøbings stagnation som 

handels- og søfartsby i anden halvdel af 

1800-tallet. Efter præsentationen af livet 

som det former sig på Ærø i dag, bevæger 

udstillingen sig i stueetagen tilbage i tid 

med start i turismen og bryllupsturismen 

i det 20. og 21. århundrede. 

På museets første sal bevæger udstillin-

gen sig tilbage til tiden før ca. 1850. De 

besøgende får indledningsvis forklaret 

Ærøs særlige historie som del af her-

tugdømmerne frem til 1864. I kirkeligt 

hen seende var Ærø dog underlagt den 

danske biskop i Odense og havde der-

med dansk kirke- og skoleordning. Her 

opridses kort de nationale vækkelsers 

frembrud i 1830’erne og den tyske sam-

lingsbevægelse, der kulminerer med 

 nederlaget på Dybbøl i 1864.

Herefter bevæger de besøgende sig ind 

i museets største rum, der har fokus på 

købmænd og handel i byerne med fokus 

på Ærøskøbing. Her bliver trådene også 

Ærø i bakspejlet
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Søsling-Mønten udstedt af hertugen på Gottorp 

for 250 år siden. 

Foto: Maria Fynsk Norup.
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trukket tilbage til grundlæggelsen af 

Ærøskøbing i det 13. og 14. århundrede 

efter forudgående handelspladser ved 

bl.a. Vitsø Nor og Havsmarken i tidlig 

middelalder. De følgende rum er reser-

veret andre grupper i byerne som søfolk, 

håndværkere og småkårsfolk. 

Udstillingen afsluttes med to rum om 

landbruget med afsæt i gården som hus-

hold for et hjem og en produktion. Sidste 

rum runder udstillingen af med et tema 

om landbruget og dets behov for bedre 

færgeforbindelser for at kunne afsætte 

sine produkter til resten af verden. Der-

med knyttes trådene sammen til udstil-

lingens første rum om havnen og færge-

forbindelserne. 

Udgangspunktet for de enkelte tråde 

tilbage i historien er enkeltpersoner, 

som har levet på Ærø, og som for fleres 

vedkommende har spillet en aktiv rolle 

for øens historie. Udstillingen vil vise, 

hvordan livet på en ø har formet sig på 

særlige måder. Omdrejningspunkterne 

bliver de fortællinger og genstande, som 

øen bærer med sig fra fortiden og videre 

ind i fremtiden. Det gælder bl.a. de sær-

lige ærøske traditioner. Fritidslivet som 

æggekogning påskelørdag, ved kysten og 

rendemasker til fastelavn. Udstillingen 

vil derfor præsentere en række genstan-

de, der har relevans til nutiden. Her kan 

nævnes tre eksempler, der vil indgå i 

udstillingen: 

En Søsling-mønt udstedt af hertugen 

af Gottorp for 250 år siden vil sammen 

med en række genstande som bl.a. mål, 

vægt, bibler og skolebøger fortælle om de 

særlige forhold på Ærø som del af her-

tugdømmet Slesvig. Geværer og sværd 

fra de slesvigske krige vil fortælle om de 

blodige begivenheder, der var forudsæt-

ning for, at Ærø blev en del af Kongeriget 

Danmark i 1867. 

Færgerne er centrale for livet på Ærø  

og diskuteres ivrigt i en aldrig afsluttet  
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Sværd anvendt i treårskrigen 1848-1851. 

Foto: Maria Fynsk Norup
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debat. Sporene ender bl.a. tilbage i  

fortiden ved den første jernbanefærge, 

som driftige landmænd tog initiativ til 

og finansierede i 1931. Motorfærgen ÆRØ 

skulle lette eksporten af landbrugspro-

dukter til resten af Danmark og England. 

På udstillingen vises bl.a. en model af 

færgen ÆRØ, der binder nutidens debat-

kultur om færgedriften på Ærø sammen 

med vilkårene for landbrugsproduktion 

på Ærø i første halvdel af 1900-tallet.

Ærøflaget bruges i dag som et lokalt  

hurra-, kamp- og turismeflag, som bebo-

erne har taget til sig siden begyndelsen 

af 1960’erne. Det blev bl.a. anvendt foran 

Christiansborg i 2000, da ærøboerne pro-

testerede mod nedlæggelsen af Naviga-

tionsskolen og det hænger mange steder 

på Ærø. På udstillingen føres historien 

bag flaget tilbage i tid for at slutte i 

1600-tallet som et originalt personligt 

fyrstebanner. Historierne om jernbane-

færgen og ærøflaget er tråde tilbage i 

fortiden, som har betydning for det leve-

de liv i dag. 

Udstillingen vil blive tekstet på dansk 

og engelsk. For interesserede vil muse-

et tilbyde audioguide på dialekt eller 

”rigsdansk”, så de besøgende kan stifte 

bekendtskab med øens dialekter og blive 

ført ind i det mangfoldige ærøske sprog-

univers. Til brug i pauserummet, Bene-

nes hvile, på første sal planlægger muse-

et en serie ”TV-køkkener”, der formidler 

lokale egnsretter. Netop egnsretterne er 

siden 1970’erne kommet til at spille en 

langt større rolle og er på Ærø som andre 

steder blevet en lokal- og regional mar-

kør, der er med til at skabe og fastholde 

den lokale identitet.
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Model af motorfærgen ÆRØ, der blev taget i drift 1931  

af initiativrige landmænd på Ærø. 

Foto: Maria Fynsk Norup.
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Grundplan over stueplan på Ærø Museum i Brogade 3-5.

Museets temaer 
Stuen. 20- og 21. århundrede:
Rum 0.1:  Havne- og færgeforbindelser.

Rum 0.2:  Øboliv i det 21. århundrede.

Rum 0.3.  Turisme som erhverv.

Rum 0.4.  Bryllupsturisme.

Rum 0.5:  Kærlige blikke på Ærø.

Rum 0.6:  Faner og foreningsliv.

Rum 0.8: Cafe.
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Grundplan over første sal på Ærø Museum i Brogade 3-5.

Museets temaer 
1. sal. 17.-19. århundrede
Rum 1.1. og 1.6:  Ærøs politiske og økonomiske historie frem til 1867.

Rum 1.2: Handelsfolk, købmænd, skippere og andet godtfolk.

Rum 1.3:  Søens folk.

Rum 1.4:  Håndværkere.

Rum 1.5:  Fattigfolk.

Rum 1.7:   Benenes hvile. Pause- og TV-rum med  

bl.a. TV-køkken om ærøske egnsretter. 

Rum 1.8:  Gården som hjem og arbejdsplads.

Rum 1.9:  Gårdmanden som entreprenør.
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Ærø Museum vil gerne skabe en ny basisudstilling, der er rele-

vant, hvad enten man har sine rødder på Ærø eller ønsker en 

kort præsentation af øen og dens historie, når man besøger øen 

som turist.

Ærø Museum dækker Ærø Kommune, der har et befolknings-

grundlag på knap 6.300 indbyggere. Den kulturhistoriske inte-

resse på Ærø er stor og museets to venneforeninger har i dag 

mere end 700 medlemmer, svarende til ca. 11% af befolkningen 

på Ærø. Er det befolkningsmæssige underlag lille, så er interes-

sen til gengæld stor og kan bedst sammenlignes med den histo-

riske interesse i Sønderjylland. 

Den største målgruppe er dog de ca. 200.000-250.000 turister, 

som ifølge de officielle turiststatistikker hvert år besøger Ærø. 

En betydelig del af disse er endagsturister, der kommer til øen 

med færge eller sejlbåd. Sidste år anløb ca. 11.000 fritidsbåde 

havnen i Ærøskøbing og ca. 17.000 fritidsbåde Marstal Havn. 

Det estimeres desuden, at cirka 190.000 turister tager færgen til 

Ærøskøbing.

Mål grupper
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”Kom og smag på museumshaven”,  

et arrangement 2016 i haven til Brogade 3-5. 

Foto: Karin Thumilaire.
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Ærø Museum

1) 

Ærøs særlige kulturhistorie som en ø mellem kongeriget og 

hertugdømmet Slesvig. Ærø var frem til 1867 en del af hertug-

dømmet Slesvig, men blev dette år en del af Danmark efter 

nederlaget på Dybbøl. Dette betyder, at Ærø frem til 1867 deler 

et skæbnefællesskab og historie med Sønderjylland men også 

en historie, som har spillet en rolle efter 1867. En særlig del af 

den sønderjyske historie er de arvebetingede delinger af hertug-

dømmerne og især Hertug Hans den Yngre. Men de historiske 

forbindelser til resten af Sønderjylland er endnu mærkbare 

inden for områder som f.eks. bygningskulturen, dialekterne og 

madkulturen. 

2) 

Befolkningens særlige levevilkår og livsformer gennem århun-

dreder på en ø der med færgeforbindelser er knyttet sammen 

med resten af landet. Med færgerne som navlestrenge har livet 

på Ærø haft nogle særlige rammebetingelser, som endnu i dag 

spiller en afgørende rolle for livet på øen. 

3) 

Ærøskøbing er en af landets mindste købstæder, hvis historie 

går tilbage til 1300- og 1400-tallet. I dag er byen lige som Ribe 

først og fremmest præget af den stagnation, der indtraf efter 

nederlaget i 1864, og som har ”konserveret” byen. I dag fremtræ-

der Ærøskøbing som en usædvanlig helstøbt og bevaringsværdig 

købstad med en unik bygningskultur. Borgerne har passet godt 

på deres by og i 2002 blev den fælles bevaringsindsats belønnet 

med Europa Nostra prisen.

Ærø Museum er et stats-

anerkendt kulturhistorisk 

museum stiftet i 1910, der 

beskæftiger sig med det  

levede liv på Ærø, som det 

har formet sig under skif-

tende betingelser. Omdrej-

ningspunktet for museet er 

følgende grundfortællinger 

på Ærø.
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For enden af Vestergade i Ærøskøbing ses et skib som et  

point de Vue en gang i slutningen af 1800-tallet,  

der markerer byens tætte tilhørsforhold til havet. 

Foto: Ærø Lokalhistoriske Arkiv.
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Udstillingsbygningen Brogade 3-5 er et fredet hus i Ærøskø-

bing opført som bolig i 1775. Godt tyve år senere overtog Hans 

Kgl. Majestæt Frederik VI bygningen til brug som bolig for øens 

landfoged. Som sådan indskriver ejendommen sig i et centralt 

tidspunkt i Ærøskøbings historie, da landfogeden i 1773 blev 

Ærøs mest magtfulde mand efter en grundlæggende reform af 

øens forvaltnings- og justitsvæsen, som den danske konge ikke 

formåede at gennemføre i andre dele af Sønderjylland. På denne 

måde formidler huset overgangen mellem udstillingerne og for-

tiden i nutiden, som kan opleves i byens gader og på anden vis.

Ærø Museum overtog bygningen i 1955. Ejendommen er på ialt  

282 m2 plus gangarealer, ialt 17 rum i to  etager, hvoraf de 15 rum 

på ialt 237m2 indgår i udstillingen. 

Huset
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Den fredede landfogedbolig Brogade 3-5  

med flaget som markerer, at museet er åbent. 

Foto: Ærø Museum. 
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Design

Det er afgørende for museet, at den nye udstilling spiller sam-

men med bygningens særlige rammer. Og som huset stiller de 

besøgende krav til en visuel oplevelse, der løfter og fremmer for-

ståelsen af udstillingens historiske tråde i samspil med  stedets 

ånd. Samtidig har museet et ønske om, at rammerne ikke over-

stråler budskabet, men netop sætter fokus på fortællingerne og 

genstandene. 

Ærø Museum har derfor indgået et samarbejde med designer 

og scenograf Signe Beckmann, København. Signe Beckmann har 

stået for kostumer og teaterdekorationer ved en lang række ope-

raer og teateropsætninger i bl.a. København, London, Edinburgh 

og Cambridge. Det er museets opfattelse, at Signe Beckmanns 

moderne design- og formsprog vil kunne løfte udstillingens bud-

skab i en kreativ leg med rum, form og farver. 
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Vi har fortiden med i rygsækken, også når man

piller æg på stranden påskelørdag.

Foto: Maria Fynsk Norup.
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Med undtagelse af særlige fokusområder som bl.a. bylivet i 

Ærøskøbing, øens masketraditioner og turistbranchen i det 20. 

århundrede har museet behov for en større viden om livet, som 

det har formet sig i det 20. århundrede og stadig leves i dag. Til 

brug i den første del af udstillingen planlægger Ærø Museum 

derfor et etnologisk forskningsprojekt ”Øboliv i det 21. århundre-

de” i efteråret 2017, der skal indsamle interviews og genstande. 

Resultaterne af denne undersøgelse vil indgå i udstillingen og 

tillige blive publiceret i en bog, der udkommer efter åbningen. 

Undervisning og anden formidling
Formidling er en permanent opgave, som tager udgangspunkt i 

museets udstillinger, kulturlandskabet, historien og det levede 

liv. Med udgangspunkt i den ny udstilling og det ærøske kultur-

landskab i byerne og det åbne land vil museet sideløbende og 

efterfølgende udvikle nyt materiale til børn- og unge, der kobler 

museets indhold sammen med folkeskolens fællesmål for 3. – 9. 

klasse i faget historie. I dette arbejde vil  museet gå ind i et sam-

arbejde med skolerne på Ærø. 

Undersøgelser i forbindelse med udstillingen                                                           
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To ærømasker til masketræf

på Søbygaard 2007. 

Foto: Ærø Museum. 
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Udstillingens kuratorer

Kim Furdal, ph.d. og leder af Ærø Mu-

seum fra 1. januar 2017. Cand.mag. fra 

Københavns Universitet 1988 i historie 

og etnologi. Efter løse ansættelser på 

bl.a. Kolding Stadsarkiv, Give Egnens 

Museum, Landsarkivet i Aabenraa og et 

forskningsrådsstipendiat har han været 

leder af Museum Sønderjylland, ISL (før 

2006 Institut for Sønderjysk Lokalhisto-

rie) 1994-2016. Kim Furdal har en omfat-

tende forskning i Sønderjyllands historie, 

senest med ph.d. afhandlingen ”Kampen 

om lokalhistorien”, som udkom i efter-

året 2016.

Mikkel Kühl er cand. mag. i historie og 

kulturformidling fra Syddansk Univer-

sitet i 2003. Han har været tilknyttet 

Marstal Søfartsmuseum i perioden 2000-

2003 inden han i 2004 blev museums-

inspektør på Ærø Museum. Mikkel Kühl 

har udgivet skrifter og artikler inden for 

et bredt spekter af lokalhistoriske emner. 

Endvidere har han arbejdet med den 

bevaringsværdige købstad Ærøskøbing, 

og sidder i Ærø Kommunes lokalplanud-

valg for området. Mikkel Kühl er tillige 

indvalgt i Skibsbevaringsfonden for Sø-

fartspuljen. 

Sille Radoor Larsen er cand. mag. i et-

nologi fra Københavns Universitet i 

2008. Hun har været tilknyttet Museum 

Midtjylland, Lemvig Museum og Holste-

bro Museum og har blandt andet stor 

erfaring med udvikling af digitale for-

midlingsløsninger, brugerinddragelses-

processer og projektledelse. For tiden er 

hun ved at afslutte sin ph.d. uddannelse 

ved København Universitet med et pro-

jekt, som omhandler danske købstæders 

udvikling i perioden ca. 1945-1970. Sille 

Radoor Larsen er ansat som museums-

inspektør ved Ærø Museum fra septem-

ber 2017.



Ærø Museum 2928

Lænker til fanger fundet på rådhuset i Ærøskøbing,  

der også rummede øens arrest.  

Foto: Maria Fynsk Norup.



Det ene af Ærøs to lokalflag  

med ni vandrette striber. 

Foto: Maria Fynsk Norup. 
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