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mindste siden 1200-tallet, sandsynligvis tidligere. 
Ved klokkeskatten 1528-29 måtte kirken afgive 
en klokke, hvilket viser, at den da havde to klok-
ker. Sognet blev lagt sammen med Uth 1574, da 
ejeren af Boller, Holger Ottesen Rosenkrantz, fik 
skøde på kirken med kirkegård, tilhørende jord 
og et bol i byen.2 Han fik tilladelse til at lade kir-
ken nedbryde og bruge materialerne til forbed-
ring af sin sognekirke i Uth (jf. s. 1029); beboerne 
i Sejet og den nærliggende bebyggelse Neder-
gård skulle herefter høre under Uth Kirke.3 Sejet 
var på det tidspunkt anneks til Glud.4 
 Lokalisering. Byens udseende i ældre tid kendes 
fra matrikelkortet 1793 (fig. 2). Den var da en 
velvoksen landsby med 17-18 gårde samt en del 

Oversigt. Kirken, der blev nedlagt 1574, har været en 
romansk bygning. Den er sammen med kirkegården 
lokaliseret ved byggearbejde 1963 og en arkæologisk 
udgravning 2006. Fra kirken kan stamme granitkvadre, 
der er genbrugt i herregården Boller sammen med to 
romanske gravsten. Kummen fra kirkens formodede 
døbefont befinder sig nu på herregården Gyldensten 
på Nordfyn.
 Mønter. Ved udgravningen 2006 fandtes fem middel-
alderlige mønter, fire danske fra 1200-tallet og en tysk 
fra før 1379-81 (se ndf.).

Sejet udgjorde i middelalderen og indtil 1574 et 
selvstændigt sogn med egen kirke. Kirken næv-
nes første gang i den såkaldte landehjælp (skat) 
1524-26,1 men mønterne, fundet på kirkegården, 
dokumenterer, at kirken har været i brug i det 

†SEJET KIRKE
UTH SOGN

Fig. 1. Udsnit af udgravningsfeltet set mod nord. Bygningsfundamenterne skjuler sig under presseningen til højre. 
Foto Horsens Museum 2006. – Detail of the excavation field looking north.
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Skjoldvej. Arealet er på grundlag heraf beregnet 
til knap 3.100 kvadratmeter. Af det gamle dige 
fandtes en kompakt stensætning i nord, i vest kun 
den tømte grøft. 
 Ved kirkestedet er 1962 rejst en mindesten med 
følgende indskrift: »Her laa Sejet Kirke til 1575. 
Der hented de bod for de tungeste savn og styrke 
til vandringens møje«.

KIRKEN har været en romansk bygning, orien-
teret øst-vest og vist overvejende opført af kam-
pesten under anvendelse af lidt frådsten. Af den nu 
næsten helt bortgravede bygning er kun påtruffet 
fundamenter og nedbrydningslag. Under bygge-
arbejdet 1963 (på matr.nr. 13f ) fjernede man med 
bulldozer den øverste meter jord, og der frem-
kom da to øst-vestgående kampestensfundamen-
ter, ca. 8 m lange og med en indbyrdes afstand af 
ca. 6 m. Disse synes at have repræsenteret kirkens 
(skibets) mure uden dog at kunne afgrænses i øst 
og vest. Ved den arkæologiske undersøgelse 2006 
(på matr.nr. 13i) blev nedbrydningslag i udgrav-
ningsfeltets østligste afsnit opfattet som spor af 
kirkens vestmur, mens et fundament (i to faser 
eller repræsenterende to fundamenter) vest her-
for, 2,2×2 m, blev tolket som den sydlige del af 
et tilføjet styltetårn, opført i kirkegårdens seneste 
funktionstid. Efter kirkens nedbrydning var der 

huse. Kirken har ligget syd for Gl. Sognevej og øst 
for Sejetgaard i landsbyens sydøstlige del (nu for-
delt på matrikelnumrene 13i og 13f ). Kirkestedet 
ses på kortet som et ubebygget jordstykke øst for 
den da firlængede gård, men uden nærmere an-
givelse. Erindringen om kirken levede dog sta-
dig, og sognepræst Jens Chr. Schmidt (1841-86) 
noterede i kaldsbogen, at man ved gravning ‘i en 
have ved en gård i byen’ havde fundet ‘sådanne 
genstande’, der syntes at vidne om, at der dér i 
fortiden havde stået en kirkebygning med kirke-
gård.5 En mindesten blev opsat ved vejen 1962 
(jf. ndf.), uden at man kendte kirkens nøjagtige 
beliggenhed. Kirkens fundamenter blev lokalise-
ret ved jordarbejder det følgende år. Det skete, 
efter at den østlige del af Sejetgårds have var skilt 
fra og forud for opførelsen af en værkstedsbyg-
ning. Kirketomten ansås 1965 for så ødelagt, at 
det ikke var muligt at frede den.6

 En arkæologisk udgravning ved Horsens Museum 
2006 af den vestlige del af kirkegården blev gen-
nemført forud for opførelsen af en ny bygning, 
en garage, på det sted, hvor Sejetgaards østlænge, 
laden, tidligere havde stået.7 
 Kirkegården kan efter iagttagelser 1963 og 2006 
afgrænses mod nord og vest, svarende stort set til 
grænserne for den ubebyggede grund på matri-
kelkortet 1793, i øst afgrænset af den nuværende 

Fig. 2. Matrikelkort over Sejet, målt 1793 af P. Slebsager. Tegnet af Martin Holm Mogensen 2010. 1:10.000. Stjer-
nen (*) angiver kirkestedets beliggenhed. – Land register map of the village Sejet, surveyed in 1793. The asterisk (*) 
indicates the location of the church site.

*
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72 cm, med antydning af skaft. På ca. halvdelen 
af kummesiden anes to reliefhugne løver, der er 
vendt fra hinanden og svinger deres haleduske op 
over ryggen. Udsmykningen viser tilknytning til 
den såkaldte Horsenstype (s. 1056, Mackeprang, 
Døbefonte 257-62). Det må anses for sandsynligt, 
at fonten ikke er blevet gjort helt færdig.
 O. 1900 berettede ‘en af vore kendte kunstnere’ 
til en lokal avis, hvordan han på Boller havde set 
‘en gammel døbefont fra det tolvte århundrede 
i gammel romansk stil med relief af en kat eller 
løve’. Fonten brugtes som vandingstrug og stod 
under en vandhane.8 1961 ønskede Sejet-boer-
ne at få deres gamle font tilbage, men grev E. 
Bernstorff-Gyldensteen på Gyldensten svarede, 
at kummen nu havde stået 31 år på et godt sted, 
som han ikke mente, den burde flyttes fra.5 
 2) En romansk *fontefod af rødlig granit har 
form af en helt enkel søjlebase med pudeagtigt 
afrundede former, 79×70 cm, 40 cm høj. Øverst 
markerer en omløbende rille fæstnelse af et 
†skaft, som har målt ca. 51 cm i tværmål. Dette 
mål viser, at foden har hørt til en kumme, der var 
noget større end den ovennævnte.9 Foden tjener 
nu som sokkel for et solur i gården Christians-
mindes have.10

 Ved klokkeskatten 1528-29 måtte kirken af-
give en †klokke, der ‘med al jernfang’ vejede et 
skippund og fem lispund (jf. s. 1018-19).11 

foruden lidt frådsten kun levnet enkelte kam-
pesten og fragmenter af munkesten og tagsten 
(munke og nonner samt vingetegl). Teglstenene 
må formodes at stamme fra senmiddelalderlige 
ændringer og tilbygninger. Et brudstykke af en 
formsten, der har dannet en vulst, har måske ind-
gået i et kragbånd (i en hvælvpille?).
 Romanske *sokkelkvadre af granit, genbrugt 
sammen med to romanske gravsten i soklen un-
der herregården Boller, kan stamme fra kirken i 
Sejet, hvis de da ikke er ført hertil fra den ned-
brudte †kirke i Uth. I vest- og sydfløjens gårdside 
er brugt flere kvadre med skråkant, heriblandt i 
det mindste tre krumme kvadre med hulkel, der 
har indgået i en †apsis. I nordfløjens nordside, 
mod parken, er i soklen genanvendt en *vindues
overligger, der har afsluttet et rundbuet, (dobbelt)
smiget vindue. Hvis disse bygningskvadre stam-
mer fra Sejet, har kirken altså været en traditionel 
kvaderstensbygning med apsis. 

INVENTAR. Som rester af kirkens romanske 
*(†)døbefont kan den ene af to granitdele komme 
på tale.
 1) En romansk *fontekumme (fig. 4) har været 
brugt som vandingstrug på Boller, men er siden o. 
1930 opstillet i haven på herregården Gyldensten 
ved Bogense (Odense Amt.). Kummen er af rød-
lig granit, halvkugleformet, 39 cm høj, tværmål 

†SEJET KIRKE

Fig. 3. Skitsemæssig plan af kirkestedet, tegnet af Olaf 
Olsen 1965. 1:3.000. Matrikelnummer 13a er siden 
ændret til 13i. – Sketch of the church site, drawn by Olaf 
Olsen in 1965.

Fig. 4. Romansk *fontekumme, muligvis fra kirken. 
Nu opstillet i Gyldenstens herregårdshave på Nordfyn 
(s. 1089). Foto EN 2009. – Romanesque *fontbasin, pos
sibly from the church. �ow placed in the garden of �ylden�ow placed in the garden of �ylden
sten Manor in northern Funen.
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Fig. 5. Oversigtsplan over udgravningen 2006 med samtlige 555 begravelser. Horsens Museum 
2006. 1:150. – �eneral plan of the excavation in 2006, with a total of 555 burials.

GRAVMINDER. To romanske *gravsten af gra-
nit, den ene lagt over en Peter Gødesen Fod, 
findes nu på Boller, men stammer formentlig 
fra kirken. De kan dog også tænkes at være ført 
til Boller fra den 1575-77 nedbrudte romanske 
kirke i Uth.

 *1) (Fig. 6) romansk, formentlig o. 1200, over 
»Petrvs Gøti sun Fot« (Peter Gødesen Fod). 
 Grå granit, rektangulær, 213×72 cm; stenens 
ene langside er nu dækket af gårdens belægning. 
En dobbelt tovstav indfatter stenen og opde-
ler den i et mindre øvre felt og et større nedre. 
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dre felter foroven og forneden (eller et af dem) 
kan antages at have rummet en indskrift. Foran 
gårdsidens indgang til Bollers nordfløj.15

De 1963 frilagte †begravelser blev ikke nærme-
re registreret. Ved den arkæologiske udgravning 
2006 undersøgtes i alt 555 begravelser, der ge-
nerelt var meget ensartede.16 Det udgravede om-
råde, som strakte sig over 352 m2 (fig. 5), skøn-
nedes, ved jævnførelse med matrikelkortet fra o. 
1793 (fig. 2), at udgøre ca. 12 % af den samlede 
kirkegård.17 Gravtætheden var størst i nord og af-
tog sydover, hvor overfladen var afgravet, så kun 
de dybeste grave var i behold.
 Ved udgravningen blev de enkelte grave tømt 
og undersøgt i stratigrafisk rækkefølge, hvorved 
der etableredes tre horisonter, som skønsmæssigt 
kunne dateres: 1) indtil 1250-1300, 2) 1250-1450 
og 3) 1450-1575. Disse horisonter kan jævnføres 
med en typologi for middelalderlige skeletters 
armstillinger, idet man har inddelt dem kronolo-
gisk i typerne A (langs siden), B (over bækkenet), 
C (over maven) og D (over brystet).18 Skeletterne 
lå i øvrigt alle på ryggen og med hovedet i vest; 
kun i fem grave lå liget på siden og med op-
trukne ben.

Det øvre rummer den trelinjede indskrift med 
majuskler og enkelte uncialer: »Hic iace[t] Pe-
trvs [Gø]ti svn F[ot]« (her ligger Peter Gødesen 
Fod).12 Det nedre felt opfyldes af et flettekors 
med ring og en lang processionsstav, der står på 
en lille Golgatahøj.
 Stenen må skyldes samme mester som en me-
get lignende gravsten i Tamdrup Kirke, der er 
lagt over en Gøti Fod, formentlig Peter Gødesen 
Fods fader (DK Århus 5148 f.).13 
 Korsets udformning som ringkors med indflet-
tet ring optræder yderligere på romanske grav-
sten i Århus Domkirke, i Kolt, Holme og Malling 
kirker (DK Århus 754, 2192, 2211, 2331) samt på 
en sten i Seden (Odense Amt) og på en særlig 
fornem sten i Roskilde Domkirke.14

 Hvad enten stenen stammer fra Uth eller Sejet 
kirke, må den være indmuret på Boller en gang i 
årene efter 1575. Dens plads er i sydfløjens gård-
side øst for fritrappen.
 *2) Romansk, o. 1200, over ukendte. Grå gra-
nit, trapezformet, 163×55/45 cm, stærkt slidt, da 
stenen længe har tjent som trinsten.
  Opbygning som nr. 1 bortset fra, at rebstavene 
opdeler fladen i tre felter, det midterste med en-
kelt malteserkors på processionsstav. De to min-

†SEJET KIRKE

Fig. 6. *Gravsten nr. 1, o. 1200, over Peter Gødesen Fod (s. 1090). Stenen er efter 1574 indmuret på Boller Her-
regård og kan eventuelt også stamme fra †Uth Kirke. Foto AM 2009. – *Tombstone, c. 1200, for Peter �ødesen Fod. 
After 1574 the stone was placed in a wall at Boller Manor. It may also have come from †Uth Church.
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 En anden mindre gruppe udgjordes af 19 træki
stegrave, der kunne identificeres ud fra spor af for-
muldet træ og efterladte søm. Fem sådanne grave 
kunne henføres til den ældste horisont og havde 
for de tos vedkommende armstilling A. For disse 
ældre grave var kisternes udformning og kon-
struktion generelt svært bestemmelig.20 Når det 
gjaldt den yngste horisont, fra 1450-1575, var 
trækisterne klart større, rektangulære og åbenbart 
forsynet med både bund og låg.

 �ravtyper. Der fandtes ingen egentlige murede 
begravelser, men derimod ti grave med sten, hvis 
placering ved hoved og fødder tyder på, at der har 
været tale om forenklede udgaver af murede grave. 
En af gravene havde spor efter et trælåg oven på 
stenene, der altså har udgjort siderne i en egentlig 
kiste. Fem af ‘stengravene’ kunne henføres til det 
stratigrafisk ældste lag og havde også den tidlige 
armstilling A, hvilket synes at bekræfte en henfø-
ring af gravtypen til kirkegårdens ældre periode.19

Fig. 7. Kisteløse begravelser med relativ stor tæthed (s. 1093). Foto Horsens Museum 
2006. – Burials without coffins.
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i sognesammenlægningen, idet hans fæstebønder i Se-
jet herefter skulle regnes for skattefrie, hoveripligtige 
‘ugedagsmænd’. 
4 KancBrevb 19. juni 1573. Iver Sørensen, der havde fået 
lovning på præstekaldet i Glud og Sejet, når hans far, 
den daværende præst, var død, fik med brevet tilladelse 
til at drage udenlands for yderligere at uddanne sig. Til 
gengæld skulle han, hvis faderen døde, mens han var i 
udlandet, indsætte en lærd mand, der var godkendt af 
biskoppen, som kapellan i de to sogne, indtil han kom 
tilbage.
5 Henry T. Kjær, Brikker af Uth Kirke, Uth menigheds-
råd (udg.), 1980, 197-98.
6 Gårdejer Peter Eriksens og tømrermester Peder Han-
sens mundtlige redegørelse over for Olaf Olsen i den-
nes indberetning 1965.
7 Udgravningsrapport ved Annemette Kjærgård 2006 i 
Horsens Museum. 
8 Udateret avisudklip fra o. 1900 i NM.
9 Målet viser også, at der ikke kan have været tale om 
en søjlebase. 
10 Christiansminde er en afbyggergård fra Boller og lig-
ger umiddelbart øst for denne.
11 RA. Rtk. Rgsk. indtil 1559. 1528-29. Fortegnelse 
o ver indkrævede klokker.
12 Indskriften er suppleret efter tegninger af J. B. Løffler 
og P. Rahbek, der øjensynligt har haft stenen gravet fri. 
Jf. Løffler, �ravsten Tavle III.
13 Løffler, �ravsten 20. For sammenstillingen af de to 
sten Beckett, DaKunst I, 243. Se i øvrigt Hinrichsen, 
�rabsteine IV, 979, 988. 
14 Løffler, �ravsten fig. 20 samt DK KbhAmt 2011 nr. 2. 
Om ringkorsets udvikling se Joanna Wolska, Ringkors 
från �otlands medeltid, Udevalla 1997, 35 ff.
15 Hinrichsen, �rabsteine IV, 997. 
16 Hvor intet andet oplyses bygger det følgende på ud-
gravningsrapporten ved Annemette Kjærgård, Horsens 
Museum 2006.
17 Hele kirkegården skønnedes at have indeholdt ca. 
4500 begravelser.
18 Jf. Jakob Kieffer-Olsen, �rav og gravskik i det mid
delalderlige Danmark – 8 kirkegårdsudgravninger, Aarhus 
1993, 21-24.
19 Det kan dog bemærkes, at fire andre stengrave til-
hørte den stratigrafiske horisont 2, og at to af disse 
rummede skeletter med armstillingerne B og C.
20 Blandt otte grave fra den stratigrafisk midterste ho-
risont kunne fire armstillinger bestemmes som A, B, 
B, AB. 
21 I disse grave var mindst den ene en barnegrav.
22 Skallen er gennemboret ved muskelfæstet og har 
således tydeligvis været beregnet til at fæstne på pil-
grimshatten- eller tøjet. Om brugen af Ibsskaller i øv-
rigt se Lars Andersson, Pilgrimsmärken och vallfart. Me
deltida pilgrimskultur i Skandinavien, Stockholm 1989, 
105 ff. 

 De kisteløse grave (fig. 5) udgjorde langt hoved-
parten, i alt 524, der sås i alle stratigrafiske hori-
sonter og var forbundet med armstillingerne A, B 
og C. En enkelt grav var en såkaldt hovedrumsgrav, 
med særskilt udgravning for hovedet. Og en min-
dre gruppe, alle ligeledes tilhørende den ældste 
horisont og med armstillingerne A, var nærmest 
kropsformede og så snævre, at fødderne af og til 
havde måttet lægges over hinanden. Senere syntes 
nedgravningerne gennemgående at være blevet 
større svarende til de senmiddelalderlige trækister.
 Blandt de kisteløse begravelser fandtes der 16 
dobbeltgrave og en enkelt tredobbeltgrav.21 
 Kun beskedne gravfund blev gjort. I en kisteløs 
mandsgrav er der på højre side af brystet fundet 
en *Ibsskal , det traditionelle pilgrimsmærke, som 
hjembragtes fra Santiago de Compostella i Spa-
nien.22 Graven tilhører den mellemste horisont, 
og skelettet har armstilling A. 
 Derudover er der i fire kisteløse grave fundet 
fem mønter,23 som må betragtes som dødemøn-
ter eller såkaldte Karonsmønter.24 De anføres her 
med ligets armstilling i parentes: En mønt er slået 
i Roskilde o. 1258/59 (armstilling B),25 to i Ros-
kilde i 1260’erne (armstilling A),26 en sandsynlig-
vis i Nørrejylland i 1280’erne (armstilling A/B),27 
og en i Parchim (Tyskland) før 1379/81 (armstil-
ling B).28 Alle fire grave henføres (lidt overrasken-
de) til den yngste del af den mellemste horisont.

KILDER OG HENVISNINGER

NM. Indberetning ved Olaf Olsen efter fredningsrejse 
nov. 1965. Møntliste ved Jens Christian Moesgaard 
2009. – Horsens Museum. Udgravningsrapport ved An-
nemette Kjærgård 2006.

Historisk indledning og bygningsbeskrivelse ved Niels 
Jørgen Poulsen, inventar og gravminder ved Ebbe 
Nyborg. Redaktionssekretær Heidi Lykke Petersen; 
teknisk og grafisk tilrettelæggelse ved Mogens Vedsø. 
Redaktionen afsluttet 2009.

1 DaMag 4. II, 1873, 40. Kirken blev takseret til 10 skil-
ling, som var det mindste beløb, der blev indkrævet i 
Bjerre Herred og på linje med beløbene i Hornum, 
Vrigsted og Hjarnø (jf. kirkernes forvaltningshistorie 
s. 1016-17).
2 KancBrevb 18. juni 1574.
3 Holger Rosenkrantz har haft en umiddelbar interesse 



1094 BJERRE HERRED

formodes at have været, den anden, der muligvis ikke 
var en bevidst nedlægning, ved fødderne.
27 Type MB 192-93, fundet i grav A 444 under optag-
ning af højre hånds knogler.
28 En Viertelwitten fundet i grav A 114. En dobbelt 
barnegrav, mønten fundet under optagning af det æld-
ste individs højre hånd. 

23 Mønterne opbevares i Den kgl. Mønt- og Medaille-
samling (f.p. 8031).
24 Herom K. Grinder-Hansen, »Dødemønter fra dan-
ske kirker og kirkegårde«, hikuin nr. 17, 1990, 147-62.
25 Type MB 83, fundet i grav A 141.
26 Type MB 214-21, 333-26 fundet i samme grav, A 
228. Den ene mønt lå, hvor højre hånds knogler må 


