Fig. 1. Luftfotografi af det næs i Munkesøen, hvortil Seem †kloster med stor sandsynlighed kan stedfæstes. Nord
opad. I nederste højre hjørne Munkesøen og ovenfor næsset Skallebæk. Hans Stiesdal fot. 1963. – Luftaufnahme
einer in den Munkesøen hineinreichenden Landspitze, auf der mit großer Wahrscheinlichkeit †Kloster Seem lag. Norden ist
oben. Links unten liegt Munkesøen und oberhalb der Landspitze Skallebcek.

†SEEM KLOSTERKIRKE
SEEM SOGN

Et kloster af benediktinerordenen må være grundlagt
i Seem i første halvdel eller midten af 1100’rne, øjen
synligt af Ribebisperne.1 Det var, som en del af denne
ordens stiftelser, organiseret som et dobbeltkloster
for både munke og nonner.2 En gennemgribende for
andring foretoges af bisp Radulf (1162-71), idet non
nerne udskiltes og snarest blev overført til S. Nikolaj
kloster i Ribe (jfr. s. 840), mens stiftelsen i Seem reor
ganiseredes som mandskloster af cisterciencerordenen. Heri indgik en tilførsel af munke fra denne or
dens skånske kloster i Herrisvad, hvis abbed Stefan
efter Radulfs død 1171 overtog hans bispestol i Ribe.
Herrisvadmunkene kan være ankommet endnu i Ra

dulfs bispetid, men meget tyder på, at de først er
rykket ind i Seem 1173. I så fald er en efterfølgende
flytning af klostret til dets blivende sted i Løgum ikke,
som gerne antaget, sket dette år, men først 1175.3
Munkene i Løgumkloster (DK. SJyll., s. 1050f.)
beholdt godset i Seem, der antagelig blev omdannet
til en ladegård (grangie).4 Klostergodset i Seem, der i
senmiddelalderen
optrådte
under
navnet
»Munke
gård«, afhændedes 1501 ved mageskifte med Ribebi
sperne.5
Om en †kirke og (†)begravelsesplads i Seem haves
alene oplysningen, at en vis Hellavus blev begravet i
Seem og siden overført til Løgum (jfr. dog ndf.).6
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Ebbe Nyborg, beskrivelse ved Mogens Vedsø. Tysk
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hører den eftermiddelalderlige gård til; dog blev også
en enkelt stump af en tagsten af middelaldertype iagt
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