
ST. ALBERTS KIRKEGAARD PAA ÆRØ 

Af Et"ik Kt'oman. 

Paa Ærøs ugæstmilde Sydkyst ved Vejsnæsbugten, omtrent midtvejs 
mellem det gamle Voldsted "Volden" og Vejsnæs Nakke, laa der 
for nogle Aar siden Rester af et middelalderligt Anlæg, som benæv
nedes St. Alberts Kirkegaard. Stedet er nu dels overpløjet, dels bort
skyllet af Havet, som gennem Aarhundreder har ædt sig længere og 
længere ind i Landet. 

Det findes første Gang nævnt paa Kartografen Johannes Mejers 
gamle Kort over Ærø1 ) med Navnet St. Alberts i Forbindelse med 
en Bygningssignatur. Johannes Mejer2 ) var Sydslesviger og født 
16o6 i Husum. Den matematiske og astronomiske Uddannelse, som 

gjorde det muligt for ham at foretage sine Stedsbestemmelser, havde 
han faaet i København, men derefter slog han sig atter ned i sin 

Fødeby, hvor han udgav Almanakker og tegnede sine første Kort. 
I Begyndelsen af 164oerne var han kommet i Forbindelse med 
Christian IV, som 1642 overdrog ham det Hverv at kortlægge Vest
kysten og Hertugdømmerne fra Ribe og sydefter med alle Vester
hav;søerne. Dette Arbejde var stort •set færdigt ved Slutningen af 

1645, og han fik nu en ny Ordre til at fortsætte med de endnu ikke 
kortlagte Dele af Hertugdømmerne, et Arbejde han afsluttede i 
1648, Christian IV's Dødsaar. Allerede ved Slutningen af 1646 
havde han kortlagt det meste af Østkysten, derunder Als og Sunde
ved. Ogsaa Kortet over Ærø maa være tegnet i dette Aar. Det 
bærer Aarstallet 1646, men 4 er rettet fra 6, hvorfor Aaret tidligere 
har været læst som 1666.3) Kortet stemmer imidlertid i alle Enkelt-

Fynske Årbøger 1959



220 Erik Kroman: St. Alberts Kirkegaard paa Ærø 

heder med det kobberstukne Kort i Dankwerths Landesbeschsrei

bung, som er dateret 1648 og maa nødvendigvis være Grundlaget 
for dette. 

Det synes næsten fantastisk, at det var muligt for en enkelt Mand 
paa seks Aar at kortlægge Hertugdømmerne, selv om visse forbere
dende Arbejder allerede var udført i de foregaaende Aar, og han 
for enkelte Egne, navnlig i Marsken, kunde bygge paa andres Op
maalinger og Tegninger. Om Kortlægning i moderne Forstand med 
trigonometriske Maalinger o. s. v. var der selvfølgelig heller ikke 
Tale. Bortset fra enkelte faste Punkter, som han bestemte ved astro
nomiske Maalinger, var hans Korttegninger i Hovedsagen baseret 
paa Øjemaal eller Oplysninger meddelt af hans lokale Hjælpere. 
Kongen havde givet Embedsmændene Ordre til at være ham behjæl

pelig med Heste og Vogne, Folk, og hvad han ellers behøvede for 
sit Arbejde. Han foretog sine Rejser til Vogns og havde overalteen 
eller to stedkendte Folk med, som gav ham de nødvendige topogra
fiske Oplysninger. Naar det paa denne primitive Maade lykkedes 
ham at fremstille sine for sin Tid saa fortrinlige Kort, viser det hans 
ualmindelige Evner som Korttegner. Kortene er rige paa Detaljer. 
Det gælder ogsaa i høj Grad Kortet over Ærø. Ikke alene angiver 
han alle Landsbyerne, men ogsaa Herregaarde, Møller, Skove og 
Veje, og stærkt antikvarisk interesseret som han var, angiver han 
ogsaa Voldsteder. Johannes Mejers Kort over Ærø er det første 
detaljerede Kort over Øen, og tillangt ned i 18. Aarh. var det lige
som de øvrige Kort over Hertugdømmerne Grundlaget for den 
senere Korttegning. 

Set med Nutidsøjne lider Johannes Mejers Kort selvfølgelig af 
store Mangler. Ogsaa for Ærøs Vedkommende er Manglerne iøjne
faldende. Mange Enkeltheder er ukorrekte, og det er trods alt præget 
af at være Hastværksarbejde. Det er øjensynligt, at han har fulgt 
Landevejene og kun undtagelsesvis er kommet ud til Kysten, og 
Kystlinjen har derfor som Regel et meget fantasifuldt Forløb med 
talrige smaa Bugter, som ikke har noget med Virkeligheden at gøre, 
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Johamus Mejers oo·iginale Ko1t over Æro dat. 1646. Kgl. Bibi. Gl. kgl. Sml . 713 Il fol. 

mod Øst har han tegnet Halen som en mægtig Odde ud i Øster
søen.4) Hans Fremgangsmaade med at faa Navnene paa Byer og 
Steder opgivet af sin Ledsager under Kørslen har selvfølgelig ogsaa 
givet store Muligheder for Fejlhøring og Misforstaaelser, og det 

gjorde det ikke bedre, at Navnene i stor Udstrækning blev omskre

vet paa Tysk. 

Johannes Mejer nøjedes ikke med paa sine Rejser at tegne Kort 
over de paagældende Egne. Han har ogsaa samtidig gjort topografi
ske Notater til Brug for en ledsagende Tekst til Kortene, og r648 
indledte han Forbindelse med Borgmesteren i Husum, Lægen Casper 
Danckwerth, om Udarbejdelsen af en saadan beskrivende Tekst til 
sine Kort over Hertugdømmerne, som han havde faaet Kongens 
Tilladelse til at trykke. Samarbejdet med Danckwerth blev en stor 
Skuffelse for Johannes Mejer. Danckwerth havde tidligere drevet 
historiske og genealogiske Studier, og under hans Hænder svulmede 
Beskrivelsen af Hertugdømmerne op til et mægtigt Værk, hvoraf 
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den geografiske Del, som tilmed var yderst fejlfuld, kun udgjorde 
en ringe Del. Mens Kortene skulde have været Hovedsagen, blev de 
nu kun et Supplement til Danckwerths store V ær k. De blev stukket 
i Kobber af Brødrene Mathias og Nicolaus Petersen i Husum og er 
fortrinligt udført. Kortet over Ærø fra r646, som vist er det eneste, 
der er bevaret i Original, viser, hvor nøjagtigt de fulgte deres For
læg. Ikke des mindre er det af stor V ær di for os, at det originale 
Kort er bevaret. Paa adskillige Punkter er det trods alt et vigtigt 
Korrektiv til det kobberstukne Kort. Ligesom sit Forlæg har dette 
Kort Navnet St. Alberts og en Signatur, der angiver det som en 
Herregaard, nøjagtig samme Signatur, som anvendes ved Gattesgabe 
(Gudsgave), en Hovedfløj med 2 Korsfløje, som selvfølgelig ikke 

siger noget om de to Bygningers virkelige Udseende. 

Danckwerths Arbejde, der r652 udkom som en kæmpemæssig 
Foliant under Navn af Newe Landesbeschreibung der zwey Hertzog

tburner Schleswich vnd Holstein, bragte straks Johannes Mejer store 
Vanskeligheder. Danckwerth havde været nøje knyttet til den got

torpske Hertug, paa hvis Hoftrykkeri i Slesvig Bogen var trykt, og 
i sin Fremstilling tog han paa mange Punkter Parti for Hertugen i 
de talrige Stridsspørgsmaal, der var mellem ham og den danske 
Konge. Da Mejer stod som Medudgiver, endskønt han kun havde 
haft ringe Lejlighed til at gøre sin Indflydelse gældende, var det 
temmelig kompromitterende for ham. Han var r643 blevet udnævnt 
til Hofmatematiker og var saaledes kongelig Embedsmand, og han 
fik det største Besvær med at retfærdiggøre sig over for Frederik III. 
Han fik Kongens Unaade at mærke, da hans Bestalling som kgl. 
Matematiker r653 fornyedes, og hans Gage blev nedsat fra 300 
til 200 Rdl. Da Johannes Mejer tilmed var yderst utilfreds med 
Danckwerths Behandling af det topografiske Stof, paatog han sig 
det kæmpemæssige Arbejde med at omskrive hele det store Værk. 
Han tog fat med sin sædvanlige Energi, og allerede r654 forelaa 
hans Bearbejdelse i et mægtigt Foliohaandskrift med Titlen Reno
vierte Landesbeschreibung der zwey Hertzogthi.imer Sleswich und 
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Det kobber;tukne Kor/ over Æro dat. r648 i Danckwerth; Ltmde;besch~eibrmg. 

Holstein.5 ) Det fyldte ikke mindre end n67 tætskrevne Sider helt 
igennem skrevet med hans egen Haand. Megen Glæde har han 

næppe faaet af sit store Arbejde, som det ikke lykkedes ham at faa 
trykt. Bogen har dog en ikke ringe V ær di, idet den paa mange 
Punkter berigtiger og supplerer Danckwerths Fremstilling. Ogsaa 
Mejers Værk lider imidlertid af store Mangler, og de Fej~ og Mis
forstaaelser, som findes paa Kortene, gaar selvfølgelig igen i hans 
Tekst. Det geografiske Stof i de to Værker er i øvrigt nøje beslæg

tet, idet Mejers Arbejde jo er en Omskrivning af Danckwerths, og 
begge desuden bygger paa Mejers topografiske Materiale. 

St. Alberts nævnes i begge V ær ker og betegnes begge Steder som 
St. Alberts Meyer hof. Ordet Meierhof betyder A vlsgaard eller 

"Herregaard" . De hertugelige Hovedgaarde paa Øen, Søbygaard, 
Voderup, Graasten og Gudsgave, faar ligeledes Betegnelsen Meyer
hof. Det er dog ganske udelukket, at der paa dette Sted lige ved 
Vandkanten, paa Godset Graastens Grund og ikke langt fra selve 
Graasten har ligget en Avlsgaard eller Herregaard. Johannes Mejer 
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har øjensynlig ikke været ved selve Stedet. Man kan formode, at 
han paa Afstand har set en Bygning og af sin stedkendte Ledsager 

har faaet den Oplysning, at det var "St. Alberts Kirkegaard". Det 
sidste Ord med ærøsk Udtale xergguor har for hans tyske Øre let 
kunnet forveksles med Herregaard, og muligvis er det paa denne 
Maade, at St. Alberts Kirkegaard er blevet til St. Alberts Meyerhof. 

Den Bygning, som Johannes Mejer maa antages at have set, for
svandt i de følgende Aarhundreder. Udsat for Vind og Vejr ved 
sin barske Beliggenhed paa Klinten ud mod Østersøen er dens Mure 
efterhaanden faldet sammen, og Dele af Bygningen er styrtet ned i 
Stranden og skyllet bort ved Havets fortsatte Underminering. Maa
ske har man ogsaa som ved saa mange andre Ruiner brugt Stenene 
til andre Formaal. Muligvis har der dog endnu .i r8. Aarhundrede 
været Rester af Murene. I Beskrivelsen af Graastens Marker 1766 i 
Anledning af den forestaaende Udstykning af Godset siges, at der 

ved Kysten af "die Hoffkoppel Eske" er Tjørnekrat "wie dann auch 
die Rudera (Levninger, Ruiner) von St. Alberts Kirche", og Danske 
Atlas VII ( r78r) oplyser, at der i Marken endnu ses "Levninger af 
den ødelagte St. Alberts Kirke, som har lagt tæt ved Søen". Der for
tælles sammesteds, at der paa Graastens Mark for omtrent ro Aar 

siden blev oppløjet "en Sølv-Haandgreb af en Ligkiste". 

En mere udførlig Omtale faar Stedet af Lægen J. R. Hi.ibertz, som 
r827-32 praktiserede i Ærøskøbing og under sit Ophold paa Øen 
fik Lejlighed til at indsamle det store Materiale, som han benyttede 
til sin "Beskrivelse over Ærø", som udkom r834. Hi.ibertz omtaler 
efter Danske Atlas det i sin Tid fundne Sølvhaandgreb til en Lig
kiste og fortæller endvidere, at man for nogle Aar siden har oppløjet 
en Laage. Begge Dele, siger han, har man sat i Forbindelse med 
"St. Albani Kirkegaard", som han hævder, at Stedet benævnes af 
Almuen, men som han selv mener sandsynligvis aldrig har været til. 
Han beskriver Stedet som en lille langagtig Firkant indhegnet med 
en lav Jordvold. At det ikke kan have været en Kirkegaard, mener 
han fremgaar af den indskrænkede Plads og af den Omstændighed, 
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at der alle Vegne i Bunden findes Brokker af Tag- og Mursten. Det 
synes heller ikke rimeligt, siger han, at der i det snævre Rum kan 

have staaet en saakaldt Klostergaard eller Ladegaard fra den Tid, 
da Benediktinerne i Odense havde Ejendomme paa Ærø. Noget 
mere rimeligt, mener han, var det maaske at antage, at der kunde 

have staaet et St. Albani Kapel, dertil kunde Pladsen netop være 
stor nok. 

Spørgsmaalet om St. Alberts Kirkegaard blev taget op af en 
Friser, Bende Bendsen,6 ) som boede i Ærøskøbing. Han var født i 
Risum i de frisiske Marskegne Syd for Tønder r787. r8o7 var han 
kommet paa Lærerseminariet i Kiel, men forlod det allerede det 

følgende Aar. Efter derpaa at have været Huslærer i Odense i 3 Aar 
slog han sig i r8r2 ned i Ærøskøbing, hvor han oprettede en lille 
Privatskole. Denne maatte han dog opgive, og han levede derefter 

af at give Privatundervisning, navnlig i Tysk. r827 giftede han sig 
med en Skipperdatter fra Ærøskøbing Mette Christine Fabricius (d. 
r857). Hans Undervisning har kun givet ham et beskedent Leve
brød, og han døde paa Fattiggaarden i Ærøskøbing r875. Hans 
Gravsten ses endnu paa Ærøskøbing Kirkegaard. Han har inden for 
Sprogvidenskaben vundet et Navn som den første, der videnskabe
lig behandlede det frisiske Sprog. r824 indsendte han til Videnska
bernes Selskab i København en Beskrivelse af sin Hjemstavns frisi
ske Dialekt, som i udvidet Skikkelse blev trykt i Leiden r86o. Ar
bejdet har endnu en anset Plads i Sprogforskningen, Bende Bendsen 
var overhovedet en belæst og alsidig interesseret Mand. Ganske sær
lig interesserede han sig for de ærøske Fortidsminder, hvoraf der 
den Gang endnu fandtes en betydelig Mængde, og han indsendte 
gentagne Gange udførlige Beretninger til Kommissionen til Oldsa
gers Opbevaring i København7 ) og til det tilsvarende Schleswig
Holstein-Lauenburgischen Geselisehaft fiir die Sammiung und 
Erhaltung vaterliindischer Alterthiimer i Kiel. Uddrag af Beretnin
gerne til det sidstnævnte Selskab er trykt i Selskabets Publikationer 

(Erster Bericht r836 S. ro f. og Vierter Bericht r839 S. 33 ff.). 

I5 
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I en Indberetning skrevet paa Tysk til Kommissionen i København 
dat. I. Maj I838 behandlede han udførligt Spørgsmaalet om St. 
Alberts Kirkegaard. Han protesterede mod Hiibertz' Oplysning, at 

Folk paa Ærø kaldte den St. Albani Kirkegaard, og sagde, at det var 
en Benævnelse, som var enhver Ærøbo fuldstændig ukendt, med
mindre man havde læst Navnet i Hiibertz' Bog. Da Hubert:! havde 
udtalt sin Skepsis med Hensyn til, at der kunde være Tale om en 
Kirkegaard paa Grund af Pladsens ringe Størrelse, og fordi den 
overalt var oversaaet med Stykker af Mursten og Tagsten, gav han 
selv en indgaaende Beskrivelse af Stedet. Pladsen laa umiddelbart 
ved den østlige Klint ved Vejsnæs Mark og dannede en noget uregel
mæssig Firkant, som maalt fra Y dersiden af den forfaldne Vold 
havde følgende Udstrækning: den vestlige Side 240, den østlige 260, 

den sydlige I8o og den nordlige I20 Fod. Pladsen havde endnu for 
faa Aar siden været dækket af Brudstykker af Tagsten og Mursten, 
særlig der, hvor der havde staaet en Bygning, saa man temmelig 
nøje kunde skelne, hvor langt Bygningen havde strakt sig mod Vest. 
Det var derimod ikke muligt mod Øst, idet her ud mod Klinten En

derne af begge de over for hinanden liggende Voldstykker var 
sløjfet, fordi Vejen fra Vejsnæs og Skovbrynke gik her, og der 
havde derfor heller ikke i Mands Minde været Spor af en østlig 
Vold. Han tænkte sig, at Kirkegaarden tidligere havde strakt sig 
meget længere mod Øst, og at den tilbageblevne Del kun var Halv
delen eller Trediedelen af den oprindelige Plads, idet der stadig 

fandt betydelige Nedstyrtninger Sted langs Klinten, "paa Dansk 
kaldet Jordskred og Klinteskred" , Murstenene var dels røde, dels 
grønt glasserede ved stærk Brænding "af den Slags, som man finder 
ved gamle Slotte og Kirker". De var i Gennemsnit henimod 4 Tom
mer tykke og c. Io Tommer lange. Af Tagstenene var der tre for
skellige Slags, neml,ig røde og gule og den Slags, "som man kun fin
der over Portene til ældre Kirkegaarde og Indgange til gamle Slotte 
og Borgpladser". Med de sidst omtalte Tagsten tænker han formo
dentlig paa de saakaldte Munke og Nonner, som minder om halve 
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Rør. Man ser dem f. Eks. paa "Munkeporten" ved Rise Kirkegaard, 
som han højst sandsynlig har haft i Tanker. De gule og røde Tag
sten, siger han, var af almindelig Størrelse, men sværere end sædvan
ligt, og ogsaa Portteglstenene var tilsvarende massive. Bende Bend

sen fortæller videre, at 2 Gange i 1820 og 25 var der nogle i Ærøs
købing, som havde sat sig for at grave paa Pladsen, men første Gang, 
da han selv var med, kunde de ikke udrette noget, fordi de ikke 
havde Brækjern med, men kun var forsynet med Spader og yder

ligere blev forhindret af en stærk Regn, og mærkelig nok gik det paa 
samme Maade ved det andet Forsøg, som fandt Sted under Dr. 
Fangels Ledelse. Det var dog lykkedes, fortæller han, at grave baade 
Mursten og Tagsten frem, hvoraf flere var saa velbevarede og nye 
og friske, som om de lige var kommet ud af Teglovnen. I Foraaret 
1836, fortæller Bendsen videre, lod den daværende Ejer af Stedet, 
Johan Groth i Eske, Pladsen rydde, saa han kunde dyrke den. Der 
blev ved den Lejlighed kørt flere Hundrede Læs bort bestaaende af 
Kalkstykker, Mursten og Tagsten, et enkelt Muranker samt Granit

stykker, der havde tjent som Grundsten. En Del af Gulvet, som 
endnu fandtes, bestod af røde Teglsten. En af Arbejderne havde for
sikret ham, at man paa selve Kirkegaarden flere Gange havde opgra

vet Menneskeben. 

Bendsen satte Kirkegaarden og Bygningsresterne i Forbindelse 

med et Sagn, der var udbredt over hele Øen, og som for øvrigt stadig 
fortælles, at der i Bugten ved Vejsnæs engang havde ligget et stort 

Landomraade, et "lille Ærø", som i gamle Dage skulde være sunket 
i Havet ved et Jordskælv. Han fortæller, at han allerede for 25 Aar 
siden fik det fortalt af den daværende ældste Mand paa Øen, en 
Bonde Lauritz Ohlsen i Store Rise Mark, som atter havde hørt det af 
sin Fader og andre gamle Folk. Efter dennes Fortælling havde der 

Øst for Vejsnæs og Skovbrynke ligget et helt Kirkesogn, St. Al
berts, hvoraf Kirkegaarden paa Skrænten med dens Bygningsværker 

var en sørgelig Rest. Hele Sognet var gaaet til Grunde ved et Jord
skælv, som var indtruffet en Søndag, mens Præsten stod paa Præ-
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dikestolen. Efter Bendsens Mening havde Sagnet nogen Sandsyn
lighed for sig. Det støttedes, mente han, ved, at Fiskere kunde for
tælle, at man langt ud i Bugten i klart Vejr og Vindstille kunde se, 
at Bunden var dækket af Brudstykker af Teglsten, og at man langs 
Drejet Nordøst for Kirkegaarden mellem den uhyre Mængde op
skyllede Kiselsten hyppigt fandt Stykker af afglattede og af Bølge
slaget tilslebne Teglsten, hvad der ikke var Tilfældet andre Steder 
paa Øen. Hvis Landet var gaaet til Grunde ved en gradvis Hen
smuldren af den høje Kyst, maatte man vide mere derom, da det 

ikke havde kunnet undgaa Folks Opmærksomhed, hvis det var for
svundet successive fra Slægt til Slægt lige til vor Tid. Han fortæller 
i den Forbindelse, at en gammel for nogle Aar siden afdød Kone 
har fortalt ham, at der paa den anden Side af Skovbrynke mod Syd
vest, hvor der nu tæt ved Skrænten laa en gammel Stensætning, i 
hendes unge Dage, da hun havde tjent der, havde været saa megen 
Plads uden for Stengraven, at man fra denne til Stranden havde 
kunnet græsse 14 Køer efter hinanden i lige Linie. Saa meget, føjer 
Bendsen til, var altsaa gaaet tabt af Landet i de sidste So Aar, og 
han udtrykK:er sin Medfølelse med de stakkels Ejere, som stadig maa 
betale Skat til Kongen af det Land, der er gaaet tabt. Tilfældigvis 
er man i Stand til at kontrollere den omtalte Kones Udsagn, idet 
man fra Udskiftningen af Graastens Amt 1774- som vel netop maa 
have fundet Sted i hendes Ungdom- har et Detailkort af den paa
gældende Del af Dunkærmark V es t for Skovbrynke, hvoraf det 
fremgaar, at Stendyssen ogsaa dengang laa tæt ved Skrænten. Det 
er selvfølgelig rigtigt, at Havet, navnlig ved Paalandsstorme, Tid 
efter anden faar Klinten til at styrte ned, hvorved Kysten i Aar
hundredernes Løb skubbes tilbage, hvad jo bl. a. St. Alberts Kirke
gaard er et Vidnesbyrd om. Betydningen heraf maa dog ikke over
drives, og navnlig i Bugten ved St. Alberts har Tabet af Land næppe 
været stort. Klinterne har her i en Aarrække været græsklædte. 

Bendsen sluttede sin Beretning med at tage Afstand fra Danck
werths og Mejers Omtale af en St. Alberts Meierhof. En Herregaard 
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UdJkiftningikort 1774 af det Jydostlige Hjorne af Dtmkæ,mark med StendyJJen. Den fuldt optmk11e 
Linie er Klinten og den Jtip/ede Li11ie Strandkanten. 

vilde dog næppe være opkaldt efter en Helgen; i saa Fald maatte 
man tænke sig, at Navnet stammede fra Sognet, men dette forud
satte atter en Kirke. Desuden maatte man vente at finde Spor af tid
ligere Sidebygninger, hvad der imidlertid fuldstændig manglede. 
For at blive overbevist behøvede man blot hist og her paa Kirke
gaarden at grave nogle Grave. Af Tilstedeværelsen af Kisterester og 
Menneskeben eller Mangelen deraf vilde man med temmelig Sik
kerhed kunne slutte det ene eller det andet. Han havde da ogsaa 
gentagne Gange foreslaaet, at man skulle gøre et saadant Forsøg, 
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men havde ikke kunnet overtale nogen til at gaa med. For Tiden 

var Pladsen besaaet, og selv om det lykkedes for ham at faa nogen 

med til Foretagendet, maatte en Undersøgelse derfor vente, til Sæ
den var afhøstet. 

At det lykkedes Bendsen at faa foretaget disse Gravninger frem

gaar af den Beretning, han indsendte til det kgl. Slesvig-Holsten

Lauenburgske Selskab, som er skrevet nogle Maaneder senere end 
Beretningen til Kommissionen i København. Han fortæller her, at 

han 29. Sept. og I. Oktober foranledigede Eftergravninger paa Plad
sen, og man fandt da Rester af Menneskeben, af en forraadnet Kiste, 

forrustede Søm, en Hjerneskal af et Menneske og andet mere. 

Efter at Pladsen var ryddet og kommet under Plov, er Sporene af 

Volden efterhaanden blevet mere og mere udvisket, hvad der formo

dentlig er Grunden til, at man i nyere Tid har opgivet Formodnin

gen om, at der paa Stedet har ligget en Kirke eller Kapel. Mens man 

i Traps Beskrivelse af Hertugdømmet Slesvig 1864 oplyste, at der 

"sydlig henimod Veisnæsnakke, Øens Sydspidse", fandtes "en fir

kantet med Vold arngiven Plads, som kaldes St. Albani eller Alberti 

Kirkegaard, og hvor der efter Danske Atlas har staaet en St. Alberts 

Kirke", hvad der ordret blev gentagetiTraps 2. Udgave 1873, hed

der det derimod i Traps 3· Udg. 1899: "Paa Stranden ved Graasten 
ligger "St. Albans Kirkegaard", hvor der efter Sagnet har staaet en 

St. Albans Kirke. Trods Sagnet er Stedet dog et Befæstningsanlæg 

fra Middelalderen. Det har været en af en vistnok oprindelig kreds

rund Vold indhegnet jævn Plads; uden for Volden har der været en 

Grav, Halvdelen af Anlægget er imidlertid efterhaanden bortskyllet 
af Havet, saa at Volden nu viser sig halvrund. P.aa Pladsen inden 

for Volden er der opgravet store røde Munkesten". Det gentages i 

Traps 4· Udg. 1923, kun benævnes Anlægget i Stedet for St. Albans 
Kirkegaard nu St. Albans Meyerhof eller Kirkegaard. 

Naar det i det nævnte Citat fra Trap siges, at Volden har været 

halvrund, og at der har været en Grav, skyldes det formodentlig 

Meddelelser fra Ejeren af Marken, men det kan dog næppe bero 
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Kort over Graaiie?JJ Marker 1847. Udmiltet viier e11 Del af Vejmæs og Æ1ke (forvansket til 
Eskier) med St. Alber/J Kirkegaard. 

paa andet, end at Konturerne ved gentagne Overpløjninger er ble
vet udvisket. Takket være Hiibertz' og navnlig Bendsens omhygge

lige Beskrivelser fra en Tid, da Volden endnu var nogenlunde beva
ret, har man afgørende Sikkerhed for, at Pladsen har været firkan

tet. Det bekræftes yderligere af en Tegning udført af Landmaaleren 

L. Nissen, Iverslund ved Flensborg, som 1847 opmaalte alle Herre-
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gaardsmarkerne paa Ærø. Volden maa da endnu have været synlig. 
Der er her ikke angivet nogen Grav, som heller aldrig omtales i de 
gamle Beretninger. Maaske kan der være Tale om en mindre For
dybning fremkommet ved, at man har taget Jord til at opføre Vol
den eller Diget. Hvorledes det forholder sig, vil en Gravning for
modentlig kunne afgøre. Gravninger vil,de muligvis ogsaa endnu 

kunne vise Grundplanen af Bygningen. 

Navnet St. Albans er under alle Omstændigheder misvisende. 
Pladsen har paa Ærø aldrig været kendt under andet Navn end St. 
Alberts Kirkegaard eller blot Kirkegaarden, som den ofte benævnes 
af Beboerne i Nabolaget, og Navnet St. Alban skyldes udelukkende 
Hi.ibertz' Mi,sforsta~aelse. Det er formodentlig den ærøske Udtale af 
Albert: 'alb', som har faaet ham til at opfatte Navnet som Alban. 

Da Bendsens Indsigelse imidlertid ikke har været almindelig kendt, 
er det stadig Hiibertz' Beretning, der er blevet citeret i Litteraturen, 

hvorfor Stedet bestandig er blevet kaldt St. Albani Kirkegaard. 8 ) 

Det er vigtigt at fastholde, at Navnet er St. Alberts ~irkegaard, 
paa ærøsk sand 'alb's 'xergguot. Navnet Albert er som bekendt ret 

udbredt paa Ærø i Modsætning til de fleste andre Steder. Ganske 
særligt forekommer det hyppigt i Marstal, hvor ogsaa Efternavnet 
Albertsen er meget almindeligt. Udbredelsen af Navnet i Nutiden 
paa Ærø er dog kun ringe i Sammenligning med, hvad der var Til
fældet i r6. Aarhundrede. Der er bevaret en Række Skattelister fra 
Reformationstiden,9) hvori Bøndernes Navne er nævnt. Det viser 

sig her, at ro pCt. eller mere af Bønderne har Navnet Albert. I 1540 

hed saaledes af 295 Bønder 32 Albert. Af alle de Fornavne, der var 
i Brug, var Albert det næst hyppigste. Hyppigere var kun Navnet 
Hans, som bares af ikke mindre end 51, d. v. s. over I7 pCt. Den 
store Udbredelse af Navnet Albert paa Ærø i Reformationstiden er 
saa meget mere paafaldende, som det ellers paa den Tid er et meget 
sjældent forekommende Navn. Det fandtes fra gammel Tid i visse 
Adelsfamilier af tysk Herkomst, men i Landbefolkningen er det 

meget usædvanligt. I de samtidige Skattelister og Jordebøger fore
kommer det saaledes ikke en eneste Gang paa Als og i det øvrige 
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Sønderjylland yderst sjældent og enkeltvis.10) Det er bemærkelses

værdigt, at mens Fornavnet Albert i Skattelisten fra Ærø r 540 som 
sagt forekommer 32 Gange, er der kun ro, som har det tilsvarende 
Efternavn Albertsen. Selv om en ret stor Del af Bønderne har 

Slægtsnavn og ikke opføres med Pattonymikon dannet af Faderens 

Fornavn (ialt 64), er der dog et betydeligt Misforhold mellem de to 
Tal. Det viser utvivlsomt, at Navnet Albert ikke har haft samme 
Udbredelse i det foregaaende Slægtled. Dette bekræftes, naar man 
gaar tilbage til et ældre Skatteregister fra r 5 I 4, idet der her kun er 
Io med Navnet Albert, og der er her kun 2 med Efternavnet Albert
sen. Gaar man endelig tilbage til det ældste bevarede Skatteregister 
fra Ærø fra 1483, viser det sig, at der kun forekommer 6 Personer 
med Navnet Albert og ingen med Patronymikon Alberbsen. Navnet 

var da øjensynlig nyt paa Øen. De paagældende maa vel være født 
omkring Midten af Aarhundredet, og før den Tid har Navnet næppe 

været kendt paa Ærø. 
Navnet Albert er et Helgennavn. St. Albert, opr . .A!dalbert, hører 

dog ikke til de mere kendte Helgener. Han var Bøhmer d fornem 

Slægt og født o. 950. 983 blev han biskop i Prag, men da han kom i 
Modsætning til Bøhmerne paa Grund af sin Kamp mod deres he
denske Sæder, maatte han forlade Landet, hvorefter han i flere Aar 

levede i Rom. 996 forsøgte han at vende tilbage, men da han blev 
afvist af sine Landsmænd, gik han som Missionær til Preussen, 
hvor han 997 led Martyrdøden, idet han blev dræbt af en hedensk 

Præst. 
Naar Navnet Albert omkring Midten af I5. Aarh. begyndte at 

brede sig paa Ærø, maa det skyldes, at denne ellers ikke meget be
kendte Helgen paa den Tid er kommet til at spille en vis Rolle paa 
Øen, og der synes ikke at kunne være Tvivl om, at det maa sættes i 
Forbindelse med St. Alberts Kirkegaard. Man maa paa den Tid her
ude ved den øde Kyst have rejst en Kirke eller Kapel til Ære for St. 
Albert. Af hvilken Grund man har valgt at rejse en Kirke for netop 

denne Helgen, er vanskeligt at sige. Man kan formode, at man paa 
en eller anden Maade har erhvervet Relikvier, som havde Tilknyt-
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ning til ham. At man har valgt at rejse Kirken paa det afsides Sted 
fjernt fra beboede Steder, kan ogsaa synes paafaldende. Paa Born
holm har man et Par Eksempler paa Kapeller med en lignende Be
liggenhed, Salomons (tidligere St. Salomons) Kapel paa den øde 
nøgne Klippekyst V es t for Hammer knuden, hvoraf der endnu er en 
betydelig Ruin, og den hellige Trefoldigbeds Kapel, som har ligget 
tæt ved Helligdomsklipperne ved Rø, men nu er helt forsvunden. Til 
begge Kapeller var der knyttet hellige Kilder, og ved det sidste 
Sted holdtes aarlig store Kildemarkeder. Kapellet her havde tillige 
sin Menighed i de smaa Fiskerbyer Baastad og Røstad, og ved 
Salomons Kapel fandtes en naturlig Havn Kragkaas, hvor 
Fiskerne kan have holdt tiP1 ) Man kan saaledes se en naturlig 
Begrundelse for Beliggenheden af begge Kapeller. V ed St. Alberts 
Kirkegaard er der derimod ingen Tegn paa, at der nogen Sinde har 
været Kilder, og det er ganske udelukket, at der har boet en Fisker
befolkning her. Der var heller ikke i Nærheden nogen naturlig 
Havn, og den aabne Bugt har ikke kunnet yde megen Beskyttelse for 

Skibene, og det har næppe været nogen særlig gunstig Landings plads. 
Det er snarest s el ve den afsides Beliggenhed, der har været bestem
mende for Rejsningen af Kirken paa dette Sted. I katolske Lande 
er det ikke usædvanligt, at saadanne mindre Kirker eller Kapeller 

ti1l Ære for en Helgen rejses paa afsides Steder, hvortil man valfarter 
paa vedkommende Helgens særlige Helgendage. St. Alberts Kirke 
har ikke været en Sognekirke eller har haft sin egen Menighed, og 
der har næppe været holdt regelmæssige Gudstjenester, men 

i hvert Fald paa St. Alberts Martyrdag, som var den 23. April, har 
der været holdt Messe for ham, og man har valfartet dertil fra 
Landsbyerne Øen over for at fejre Helgenen, og man har vel ogsaa 
ellers kunnet holde Andagt der og nedbede Helgenens Velsignelse. 
At Dyrkelsen af Helgenen har faaet stigende Tilslutning, og at han 
har været i høj Grad yndet, fremgaar af den voksende Udbredelse 
af Navnet Albert, som var lige stor i alle Landsbyerne fra Søby i 
Vest til Byerne paa Østærø. Kun eet Sted paa Øen var Dyrkelsen af 
St. Albert øjensynlig ikke siaaet an, nemlig i Øens Købstad. Der er 
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bevaret en Skatteliste fra Ærøskøbing fra 1537 (se Fynske Aarbøger 
VI, 282), hvori Byens 50 skatteydende Borgere er nævnt, og blandt 
disse forekommer Navnet Albert ikke en eneste Gang. 

Hvordan Kirken eller Kapellet har set ud, kan man selvfølgelig 
kun i grove Træk forestille sig. Helt lille kan Bygningen ikke have 
været i Betragtning af den store Mængde Sten og Murbrokker, der i 
sin Tid fandtes der. I saa Fald havde Mejer næppe heller kunnet 
forveksle den med en Herregaard. Bygget o. Midten af 15. Aarh. 
har den været i sengotisk Stil af røde Mursten og formodentlig uden 
Taarn. De grønglassetede Sten, Bendsen omtaler, tyder paa en ikke 
sædvanlig Pyntelighed. Saadanne Sten var ikke helt ualmindelige, 
men brugtes næsten kun ved de store Kirker, de anvendtes navnlig 
over Døre og Vinduer.12 ) Ogsaa Gulvet af røde Teglsten viser det 

samme. Hyppigt var Gulvet i Kirkerne kun Ler. I Bregninge Kirke 
var der saaledes Lergulv endnu i r8. Aarhundrede. 

I Stedets Navn St. Alberts Kirkegaard er det, som man ser, ikke 
Kirken, men Kirkegaarden, der mindes, og den maa da utvivlsomt 
have spillet en Rolle. At der virkelig har været en Kirkegaard, synes 
man ogsaa med Sikkerhed at kunne slutte ud fra Bendsens Oplys

ninger. 
Landmændene paa Stedet fortæller, at der har ført en brolagt V ej 

derud, man finder Spor af den hen over Markerne. Dette stemmer 
med Mejers Kort, som angiver en Vej derud fra Dunkær. 

Reformationens Indførelse, som paa Ærø, der hørte til Sønderjyl
land, snarest er indtruffet lidt tidligere end i Kongeriget,13 ) har 

gjort en brat Ende paa Dyrkelsen af St. Albert. Gudstjenesterne i 
Kirken er ophørt, og Interessen for Helgenen har hurtig tabt sig. 
Ogsaa om dette giver de ærøske Navnelister i Skatteregnskaberne os 
Oplysninger. I en Jordebog fra Hertug Christians Tid r62814) hen
imod roo Aar efter Reformationen forekommer Navnet Albert kun 

r 5 Gange mellem de c. 3 70 Mandsnavne, mens Albertsen optræder 
r8 Gange. Det er betegnende, at Efternavnet Albertsen nu i Mod

sætning til tidligere optræder hyppigere end Fornavnet Albert. Hel
genen var vel for øvrigt allerede nu gaaet i Glemme, og gennem 
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Opkaldelse, som paa Ærø i hvert Fald i nyere Tid foregik efter 
meget faste Regler, førtes Navnet videre op til Nutiden, hvor det 
som sagt stadig er et karakteristisk ærøsk Navn. Kirken fik Lov at 
forfalde og sank efterhaanden i Grus, og for Slægtledene efter Re
formationen blev det en Gaade, at der havde ligget en Kirke ved 
Stranden fjernt fra menneskelige Boliger. Til Forklaring digtede 

man da Fortællingen om Landet, der var sunket i Havet. Egnen, der 
vel tidligere havde ligget hen som Overdrev, delvis skovbevokset, 
blev opdyrket, da Godset Graasten o. r 580 blev anlagt af Hertug 
Hans. Den ene af Hovmarkerne betegnedes Koblet ved St. Albert 

(das Coppel bey Sancht Albrecht) .15) 
Endnu er Erindringen om Kirken ved Klinten ikke forsvunden. 

Man fortæller stadig det gamle Sagn varieret paa forskellig 
Maade,16) og selv om Ruinerne er borte, og den gamle Vold om
kring Pladsen er udslettet, findes der endnu paa Marken og ved 
Stranden en Mængde Murbrokker, og man kan vel ogsaa stadig 
mellem Rullestenene ved Drejet finde de afglattede og afslebne 
Stykker af røde Munkesten, som Bendsen omtaler. 

Foruden til St. Alberts Kirkegaard er Navnet Albert som bekendt 
knyttet til endnu en Lokalitet paa Ærø, nemlig Albertsløkke ved 
Søbygaard. Navnet har en Parallel i Travsløkke i Marstal Sogn. 
Begge Navne er dannet paa samme Maade af et Personnavn og 
Ordet Løkke, som betegner et indhegnet Stykke Land, og de var 
begge tidligere Navne paa Herrega,ardsmarker, Albertsløkke ved 

Søbygaard og Travsløkke ved Gudsgave, men mens det sidste som 
første Led indeholder det gamle danske Navn Troels, og før Herre
gaarden Gudsgave blev oprettet i Slutningen af r6. Aarh. var en 
lille Bebyggelse, indeholder Albertsløkke Helgennavnet Albert, og 
der vides ikke her at have været nogen Bebyggelse, før Hertug Hans 
o. r 580 oprettede Godset Søbygaard. Det er derfor nærliggende at 
sætte ogsaa dette Navn i Forbindelse med St. Alberts Kirkegaard. 
Kirkerne skulde have et vist økonomisk Grundlag, og alle Sognekir
kerne havde da ogsaa deres Kirkejorder, hvis Udbytte sammen med 

Fynske Årbøger 1959



Erik Kroman: St. Alberts Kirkegaard paa Ærø 237 

Bøndernes Tiende sikrede Kirkernes Opretholdelse og Drift. At der 

ogsaa til St. Alberts Kirke har været henlagt et Stykke Jord, er meget 
sandsynligt, og det er rimeligt at formode, at Albertsløkke, som vel 
engang har heddet St. Alberts Løkke, har været henlagt hertil. Al
bertsløkke ligger tæt op til Søbygaard og har højst sandsynlig oprin
dehg hørt til det ældste Søbygaard, ·som var nedlagt og opløst i 
Bøndergaarde i 2. Halvdel af 15. Aarh. Man kan formode, at det er 
blevet henlagt til Kirken ved Opløsningen af den gamle Gaard. Da 
Hertug Hans genoprettede Søbygaard, har han atter henlagt det til 
Gaarden, hvor det kom til at udgøre en af Gaardens Hovmarker, 
Kobler, som de benævnedes. Ved Udskiftningen rnr udgjorde det 
godt 27 Tdr. Land og deltes da i 3 Parceller. Travsløkke var lidt 

mindre, c. 22 Tdr. Land. 

NOTER 

l) Gl. kgl. Sml. 713 II fol. Kortet er gengivet i naturlig Størrelse i N. E. N ør
lund, Johannes Mejers Kort over det danske Rige Il, S. 942. - 2) Om Johannes 
Mejer og hans Kort, se navnEg Hist. Tidsskr. 6. Rk. I, S. 239 ff. - 3) Hist. 
Tidsskr. 6. Rk. I, S. 325. Nørlund, an f. St. siger, at Aarstallet 1646 er rettet til 
r666; det er dog paa Forhaand usandsynligt, hvorimod det er let forklarligt, at 
Mejer ved en Fejltagelse er kommet til at skrive 6 i St. f. 4. Rettelsen er øjen· 
synlig ogsaa foretaget, mens Blækket var vaadt. - 4) Han kalder den paa sit 
Kort Erzhs Hale, hvad der vel skal betyde Ærøs Hale. Paa det kobberstukne 
Kort er dette blevet til Ezrhs Hale, hvoraf det mærkelige N av n Eriks Hale paa 
senere Kort formodentlig igen er en Fejllæsning. - 5) Kgl. Bibi. Ledteborg r88 
fol. - 6) Dansk biografisk Leksikon II S. 359 f. Zeitschr. f. Schlesw. Holst. 
Lauenb. Gesch. VII S. 333 ff. - 7) Nationalmuseets Arkiv. - 8) St. Alban var 
i øvrigt ikke ganske ukendt paa Ærø, idet en Gaard i Bregninge paa Refor· 
mationstiden svarede sin Landgilde til St. Albans Kirke i Odense. - 9) Rigsark. 
Sønderborg og Nordborg Amters Pengeregnskaber. - lO) Falkeostjerne og 
A. Hude, Sønderjydske Skatte- og Jordebøger fra Reformationstiden. - Il) e 
navnlig Bornholmske Samlinger VIII, . 128 ff. - 12) M. Mackeprang, Vore 
Landsbykirker S. 89. - 13) Heimat-Blatter aus NordsdJ1eswig "1936, S. 206. -

14) Rigsark. Hertug Christian af Ærøs Arkiv Nr. I. - lb) Rigsark. Gli.icksborg· 
arkivet Nr. 61.- lO) M an fortæller bl. a., at mao i stille Vejr ude i Bugten kan 
se "ligesom trædet (:>: Midtergangen) af en Kirke". Om atten efter at Kir· 
kcn var sunket i Havet, kom der en hvid Hest og kørte tenene op til Rise, 
hvor den nye Kirke blev bygget. 
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