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ÆRØ ... en stor og autentisk 
oplevelse

HERTUGERNES Ø
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Hertugernes Ø

Hvis du spørger museumsle-
deren, så samler interessen sig 
især om de to første hertuger, 
Hans den Yngre og Christian, 
som hver især har efterladt 
sig et varigt minde, som i dag 
stadig er sprællevende. 
Det ene er Søbygaard, og det 
andet er Ærøs landsfane. 
Læs museumsleder Karen Mar-
grethe Fabricius’ skrivelse om 
Hertugernes Ø på side 10-11

Og sådan er det i dag; her er 
det ikke længere hertuger, 

der kommer for at slappe af. 
Her er det tusinder af turister, 
der hvert år kommer for at for-
nemme historiens vingesus og 
den hertugelige forkælelse.
Ærø emmer af historie, lige 
fra herregårdsanlægget Søby-
gaard bygget af Hertug Hans 
den yngre i 1580, til den ærø-
ske landsfane, der vajer fra 
mange huse og forretninger, 
en landsfane fra Hertug Chri-
stian, der var Ærøs hertug fra 
1622 til 1633.

Ærø har altid været eftertragtet

Sådan var det for de slesvig-holstenske hertuger, der 
brugte Ærø som afslapningssted i 425 år helt frem til 
1864, hvor Ærø igen kom under den danske krone

PÅ ÆRØ VIL DU BLIVE HERTUGELIGT FORKÆLET
VI HAR 425 ÅRS ERFARING 

DIN GARANTI FOR EN GOD FERIE
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SØBYGAARD 

Søbygaardkoncerterne

Klassisk musik der kan begejstre, 
undre, glæde, udfordre.

Berømte arier, nye og ældre lieder, 
i en sal af træ, som skabt til 

kammermusik, når den er bedst.

Amalie Malling - Klaver
Onsdag 17. august kl. 19:30

søbygaard.dk

Billetter kan købes på turistkontoret:
Ring 6252 1300

SØBYGAARD 

HERTUGENS PRALEBYGGERI
Søbygaard – kom, se og hør om 

hertugens pralebyggeri fra 1580 
og Ærøs landsfane fra 1633

Uge 33: 
Mandag-fredag kl. 11.30

Gratis, når entré er betalt

ÆRØSKØBING BYMUSEUM

I HERTUG CHRISTIANS FODSPOR 
byvandring i Ærøskøbing

Uge 33:
Mandag-fredag kl. 15.00 
fra Bymuseet i Brogade
Pris: 30 kr. - gratis for børn

Ærøskøbing Bymuseum
Brogade 3-5 | 5970 Ærøskøbing

arremus.dk
mandag-fredag kl. 10-16
lørdag-søndag kl. 11-15

Hertugernes ø 
– jo, den er god nok

Ikke mindre end tolv hertuger har 
resideret på Søbygaard fra opfø-
relsen i 1580 og til udstykningen 
fandt sted i 1770’erne.

Læs mere om ’Hertugernes Ø’ på side 10+11

Søbygaard er et oplevelsescenter, 
med historie, kunst, kultur og natur, 

der går op i en højere enhed 
på Hertug Hans jagtslot

Søbygaard har åbent 
ALLE DAGE 10-16 

- og gratis bus kører lige til døren

Entré voksne 60 kr. / børn 25 kr.

Søbygårdsvej 2 - 4, 5985 Søby Ærø
62522950 | info@arremus.dk

arremus.dk/sobygaard

SØBYGAARD FOR FAMILIEN

Leg til alle tider 
– alle tiders leg!

LEG SOM PÅ HERTUGENS TID

Uge 33: 
Mandag-fredag kl. 11-14 

Gratis, når entré er betalt
Du finder også ’Kys Frøen’ på Søbygaard: 

Aktive oplevelser for hele familien ...
Hele dagen kan bruges på ’slottet’!
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HERTUG HANS I BUTIK ALBERTE 

Skøn sort te, som du vil nyde 
tilbagelænet - overrasket over 
den intense, gode eftersmag

Uge 33: 
kr. 30,- / 100 gram

Normalpris kr 35,-

Butik Alberte v. Eva-Marie Albertsen
Kirkestræde 12 B

5960 Marstal

FÅ SALTVAND I BLODET!

Besøg Marstal Søfartsmuseum,
tilbagelæg et par århundrede, 

oplev dansk søfartshistorie 
og få en masse maritime oplevelser 

i søstærke omgivelser

Voksne: 60 kr. | Børn: gratis
Åbent alle dage kl. 9:00 - 17:00

MARSTAL SØFARTSMUSEUM
Prinsensgade 1 | 5960 Marstal
62 53 23 31 | info@marmus.dk 

marmus.dk

DU KAN CYKLE
I HERTUGENS FODSPOR

Medbring din egen cykel
- du får cykelkort, 

færgebilletter og en frokost
på Rise Bryggeri eller 
hos Fru Berg i Marstal

Pris for hele turen: 
kr. 275,00 per person

aeroetours
40 46 66 75

Bestil:  
www.aeroetours.dk/landevej

Hertugernes ø

Øl, der er en Hertug værdig! 
Vidste du, at den populære 
valnøddeøl fra Rise Bryggeri
er en hyldest til Hertug Hans den 
Yngre?

Prøv denne og mange andre 
spændende øl til vores rund-
visning og ølsmagning: 

ONSDAG OG LØRDAG KL. 11:00  
Pris 225,- 

Rise Bryggeri, Vandværksvej 5
Store Rise, 5970 Ærøskøbing

62521132 | risebryggeri@risebryggeri.dk

risebryggeri.dk
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RUNDTUR 
i øens eneste sølvsmedje
Lær om den ældgamle støbemetode 
Cire Perdue (tabt voks) i et moderne 
støberi. Se dele af processen fra be-
gyndelse til slut. Prøv selv at trække 
et vokstryk ud og tag det med dig 
hjem.

Rundture 
mellem kl. 10.00 og 12.00 
ca. 10 personer ad gangen

Voksne kr. 40,-  
Børn under 12 år gratis

YourDesign-Nordic
Strandstræde 9

5960 Marstal
yourdesign-nordic.dk

YOGASTUDIO SØBY

STRANDYOGA
Vesterstrand, Ærøskøbing

Tirsdage kl. 19:00
Torsdage kl. 9:00

pris 60kr./voksne
35kr./studerende og børn

Sidste gang i år: 25. august

Tilmelding v/ Dorit Lassen

Økogård & Yogastudio Vitsø
41486895 mail@yoga-aeroe.info

yoga-aeroe.info

Oplev Danmarks eneste 
tobaksplantage
med tilhørende 

cigarfremstilling
Hver tirsdag og fredag kl. 11

– vi mødes ved p-pladsen til Rise Bryggeri

Pris kr. 50,-

Ærø Cigar
Vandværksvej 3

Store Rise, 5970 Ærøskøbing
aeroecigar.dk
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Restaurant ADDI’s

ÅBENT HVER DAG
søndag frokost undtaget

Frokost fra kl.11:30
Aften fra kl. 18:00

Vestergade 39
5970 Ærøskøbing

62522143
addis@os.dk

restaurant-addis-aeroe.dk

EN KONGELIG FROKOST
Kom og nyd et dejligt stjerneskud af 
friskfanget fisk i indbydende omgi-

velser med direkte havudsigt

Pris kr. 149,-

Restaurant Fru Berg
Havnepladsen 6, 5960 Marstal

bergsrestauranter.dk | 24635657

God mad i behagelige omgivelser

BRITTA’S DINER
Mad i verdensklasse

10% af aftenmenuen
ved fremvisning af 

’færgefolderen’
Britta’s Diner v/ Britta Wahlberg

Landbogården
Vestergade 54

5970 Ærøskøbing
britagrau@gmail.com | 23924130

KOM OG NYD ET GODT MÅLTID

Frokostretter fra kr. 90,-

Aftenmenu: 
2 retter efter eget valg 

kr. 235,-
Åbent dagligt 

kl. 12 - 15 og kl. 18 - 21

GÆSTGIVERI BREGNINGE
Vester Bregninge 17

gaestgiveri.dk | 30 23 65 55
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EN MORSOM OG 
VAKKER OPPLEVELSE

Medbring denne folder og du får 
en hertugelig velkomst på smukke 
Vesterled Gård ved charmerende 
Ommel. 
Spændende billeder i mange teknik-
ker, hav på alle kanter, også 
hertugelige heste og høns.

Du forhandler om pris,
når du finder 

dine drømmebilleder!
VESTERLED GALLERI 

v/ billedkunstner Anne Værnes
Ommel, Vesterskovsvej 20

5960 Marstal

30533032 | anneværnes.dk



8

Søby Camping Ærø
GRATIS OVERNATNING PÅ

’Den spiselige Campingplads’

3. overnatning er gratis
ved fremvisning af ’færgefolder’

Tilbuddet gælder
for alle overnatningsformer

i resten af 2016 

Søby Camping 
Vitsø 10
5985 Søby Ærø
soeby-camping.dk 

Søbylyst Ferielejligheder

Halv pris på MINI-ferie
Få 50% på leje af

lækker ferielejlighed 
i resten af 2016

Normalpris på rengøring og forbrug
(Gælder ikke erhverv)

  Søbylyst Ferielejligheder
Østerbro 4 - 5985 Søby Ærø

www.sobylyst.dk

I det lille grønne hus
Nyd da Ærøs sus og knus

Her på Ærøgade 2
har vi fred og ro

Efter mad i maven
nyd det da i haven

Ærøgade 2, Marstal
gitte@gittelykke.dk

20101760 | 21205620
www.gittelykke.odderweb.dk

SOLKROGENS B&B MARSTAL

Overnatning en hertug værdig i 
Marstal i gåafstand til bymidten, 
havnen & stranden. 
Tre skønne dobbeltværelser, som 
deler badeværelse, køkken og stue.

Pris for 2 pers pr. nat 
i dobbeltværelse inkl. ta’-selv morgenmad 

kr. 650,- 
Solkrogens B&B

Solkrogen 2 | 5960 Marstal
30 29 17 20

solkrogen.net
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PÅ TORVET ÆRØSKØBING
Bo nabo til Ærøskøbings 

smukke torv, kirken
og tæt på strand, havn, 

museum og restauranter.

3 overnatninger i ferielejlig-
hed med eget bad, toilet og 
tekøkken lige midt i den gam-
le bydel af Ærøskøbing

kun kr. 295,- 
pr. overnatning pr. person

v/ 2 personer i ferielejlighed 

Torvet 7 | 5970 Ærøskøbing
info@paatorvet.dk | 6252 4050

paatorvet.dk

TILBUD PÅ COOK OG BAKER
Medbring denne færgefolder og få 

30% rabat
på alt Cook og Baker køkkengrej
(Gælder ikke i forvejen nedsatte varer) 

IMERCO MARSTAL
Kirkestræde 16-18

5960 Marstal
62 53 12 79

Ærø Golfklub fejrer 10 års jubilæum for 18 huller banen 
ved at betale færgebillet for bil og 4 personer retur.
En returbillet for bil og 4 personer koster 474 kroner retur.
Ærø Golfklub giver en samlet rabat 
for 4 personer på greenfee på 480 kr. 
Hokus Pokus - 
færgebilletten er betalt

Tilbuddet gælder fra 
lørdag den 3. september til 
søndag den 11. september

aeroegolf.dk
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Hvis du spørger museums-
lederen, så samler inte-

ressen sig især om de to første 
hertuger, Hans den Yngre og 
Christian, som hver især har 
efterladt sig et varigt minde, 
som i dag stadig er sprælleven-
de. 
Det ene er Søbygaard, og det 
andet er Ærøs landsfane.
Søbygaard blev opført af den 
driftige Hans den Yngre. 
I dag efter 25 års restaure-
ringsarbejde er herregården 
efter århundreders forfald 
blevet forvandlet fra en grim 
ælling til en smuk svane!  
Hertug Hans anlagde to gårde 
mere, Gråsten ved Drejet og 
Gudsgave ved Marstal. 
Hans den Yngres søn og ef-
terfølger på Ærø, hertug Chri-
stian, anlagde en fjerde gård, 
Voderup. 
Men af de fire herregårde 
står kun Søbygaard tilbage og 
imponerer i dag med sin vand-
fyldte voldgrav.

Hertug Christian er ham med 
fanen. 
Han arvede Ærø ved faderens 
død i 1622, og hermed blev øen 
et selvstændigt hertugdømme, 
som igen sluttede med Christi-
ans død i 1633. 
Hertug Christian blev aldrig 
gift. Han slog sig ned på Grå-
sten med sin konkubine, Ca-
thrine Griebels, og førte en 
beskeden hofhusholdning. 
Alligevel krævede den noget 
personale og dermed et antal 
bygninger. 
I boopgørelsen efter hertugens 
død beskrives Gråstens omfat-
tende bygningskompleks på 16 
bygninger. 
Den fyrstelige bolig rummede 
bl.a. en ”pisel” (storstue), hvor 
der fandtes en tronhimmel af 
silke og fløjl, billeder af hertug 
Hans den Yngre og af kong 
Chr. IV og dertil - Ærøs lands-
fane. 
Boopgørelsen fortæller om fa-
nens udseende, størrelse, stof 
og farver. 

Hertugernes Ø
Hertugernes ø – jo, den er god nok. Ikke mindre end 
tolv hertuger har resideret på Søbygaard fra opførel-
sen i 1580 og til udstykningen fandt sted i 1770’erne

af Karen Margrethe Fabricius



11

Denne beskrivelse af fanen har 
været udsat for fortolkning op 
til flere gange, og resultatet er, 
at vi i dag har forskellige udga-
ver af det ærøske flag! 
Det holder gang i debatten, og 
holder os i ånde! Alle ærøboer 
har en mening om, hvordan 
det flag skal se ud!
I dag står der på Søbygaard en 
rekonstruktion af Ærøs lands-
fane, baseret på beskrivelsen 
fra boopgørelsen af 1633. 
Fanen af uldent stof er stor, 
2,87 m x 2,81 m, og viklet om 
en stang. Farverne er guldgul, 
søgrøn og livfarvet i 9 striber.
Søbygaard er et storslået og 
dyrt byggeri, opført som en 
arkitektonisk understregning 
af hertugens myndighed som 
hersker over Ærø. 
Hertug Hans var en farverig 
skikkelse, som ikke mindst på 
landbrugsområdet satte helt 

nye standarder for stordrift og 
effektivitet. 
Han fik 23 børn og skulle siden 
blive stamfader til Christian 
IX, hvis position som Europas 
svigerfar medfører, at så at 
sige alle europæiske konge-
huse har tilknytning til Søby-
gaard! 
En af efterkommerne, Hans 
Kongelige Højhed Prins 
Joachim, er i dag protektor for 
stedet.
Selv om det ofte bliver overset, 
så har Ærøs placering i kryds-
feltet mellem kongerige og 
hertugdømmet Slesvig udløst 
mange stridigheder. 
I dag tænker de færreste be-
søgende på øens tætte tilknyt-
ning til hertugdømmet Slesvig 
gennem mere end 500 år, men 
Søbygaard vidner om denne 
del af historien. 
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Alt er vand
ved siden af Ærø®

Annoncerne i denne folder er gældende i uge 33, 2016
Der tages forbehold for fejl og mangler,

 trykfejl, prisstigninger og udsolgte varer

©ÆRØ TURIST & ERHVERV
2016

ÆRØ TURIST & ERHVERV
Ærøskøbing Havn 4F

5970 Ærøskøbing
+45 6252 1300
www.ærø.dk


