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SEJERØ

KIRKE

MIDDELALDERKIRKER I DANMARK
• angiver ældre, romanske stenkirker
• angiver yngre stenkirker af tegl, sen
romanske, tidlig-gotiske og gotiske
Yngre kirker optræder væsentligst i
kystegnene, i Lolland-Falster-området, i byerne og ved klostre.

MIDDELALDERENS KIRKEBYGGERI
I vikingetiden - i årene fra ca. 800 til 1050 - kristnes Danmark. Omkring år 830
udsendes Ansgar som missionær til Norden, og inden hans død 865 rejses de første
danske kirker i Ribe og i Hedeby ved Slien. Hundrede år senere lader Harald Blåtand
den store Jellingesten fortælle, at daneme er kristnet. Sandsynligheden taler dog for,
at mindst hundrede år yderligere skal forløbe, forinden missionstiden - omkring år
1050 - kan regnes for afsluttet.
I missionstiden rejses landet over et betydeligt antal kirker af træ. Ingen af disse
trækirker er nu bevaret, de kendes kun fra fund af tømmerstykker og fra spor efter
stolper og plankevægge under stenkirkernes gulve. Meget forskellige fra de stavkirker,
der er bevaret i Norge og Sverige, har de ikke været. Disse tidlige trækirkers udbre
delse har været så stor, at man kan regne med, at den overvejende del af de nuvæ
rende stenkirker er bygget på pladser, hvor der tidligere har stået trækirker.
Omkring år 1050 når kunsten at bygge i sten frem til Danmark, og i de følgende 200
år gennemføres rejsningen af de kirkebygninger, der den dag i dag udgør langt den
overvejende del af landets kirker. Kirkerne opføres af kongemagt, kirke, herremænd
og sogneboere. Byggematerialet er i den ældre tid granit, i marksten eller kvadre, det
er frådsten, kridtsten, sandsten, al og kalksten. Mønstret er overalt det samme; først
rejses hovedkirkerne - domkirkerne - siden følger i de omliggende sogne et omfattende
kirkebyggeri inspireret af hovedkirkerne og med anvendelse af de byggematerialer, der
er tilgængelige på stedet. Fra Sydeuropa bringes kendskabet til at brænde tegl til Dan
mark omkring år 1160, og fra dette tidspunkt dominerer murstensbyggeriet, indtil lan
det ved Valdemars tidens slutning omkring 1250 i det store hele er udbygget med
stenkirker. I disse 200 år, der udgør den store kirkebygningsperiode, rejses mere end
1700 kirker, af hvilke mere end 1500 stadig er bevarede og i brug.

SEJERØ KIRKE
I det middelalderlige kirkebyggeri skelner man reellem to stilperioder: den ældre ro
manske (rundbuestilen) og den yngre gotiske (spidsbuestilen). Gennem hele den store
kirkebygningsperiode er den romanske stilart eneherskende, men mod periodens slut
ning vinder gotikken frem, og denne stilart kommer til at præge de yngre kirker og
ikke mindst de mange tilbygninger, våbenhuse, sakristier, kapeller og kirketårne, der i
årene fra ca. 1300-1500 bygges til de oprindelige romanske kirkebygninger. Med den
gotiske stilperiode vinder også ribbehvælvingerne og de kamtakkede gavle indpas i de
danske kirker.
I overgangstiden mellem den romanske og den gotiske periode, engang i tidsrum
met mellem 1250 og 1300, opføres Sejerø Kirke som en teglstenskirke med massive,
røde munkestensmure. Kirken er således yngre end flertallet af de middelalderlige kir
ker, og når Sejerø først sent får sin stenkirke, kan det hænge sammen med de urolige
forhold, der i 1100-tallet herskede, især i kystsognene, hvor også Sejerøs historie kan
berette om vendiske overfald. Først under Valdemarerne lykkes det at skabe den fred
og sikkerhed, der var forudsætningen for at påbegynde opførelsen af stenkirker i kyst
sognene og på de sydlige øer.
Indtil en stenkirke rejses på Sejerø, må man antage, at der på øen har stået én el
ler flere trækirker, der da sandsynligvis har ligget på den samme bakke, hvor nu tegl
kirken er beliggende. Kristendommen må i alle tilfælde være nået til sejerboerne mindst
200 år, før stenkirken rejses.
Teglstenskirkens regulære form og den gedigne konstruktionsmåde lader formode, at
kirken er opført med bistand og materialer udefra.
Fra Dragsholm slot har Roskilde-bispen haft Sejerøs kirkelige problemer for øje.
Det er tænkeligt, at vi her skal søge kirkens bygherre.

1.
Kirkens opførelse (1250-1300)
2-7. Kirkens udbygning (1300-1550)
8.
Kirken i dag
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BYGNINGSHISTORIE
Mod slutningen af den store kirkebyg
ningsperiode opføres Sejerø kirke engang
i tidsrummet 1250-1300. Kirken består af
kor og skib opført i røde munkesten. Mur
værket er massivt og har to munkestens
bredde - 64 cm. Gesimsen er prydet med
udvendig kalkmalet dekoration i rødt og
hvidt, de øvrige udvendige murpartier står
ukalkede, i den røde teglsten. Indvendig
har skibet fladt loft, medens koret har
hvælving. Vinduer og døre er spidsbuede.
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Historien om Sejerø kirkes udbygning
er samtidig historien om alle landsbykirker.
Det er historien om det enkle kirkehus
uden tilbygninger, tårn og kamgavle, der
gennem talrige byggeperioder udvikler sig
til det sammensatte kirkeanlæg, vi nu ken
der fra alle egne af landet.
Ved Sejerø kirke indledes udbygningen
ved, at der på kirkens sydside foran syd
portalen - mandsdøren - tilbygges et vå
benhus med fladt bjælkeloft.
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I 1300-1400-tallet indbygges hvælvin
ger i langt størstedelen af de tidligere fladloftede kirker. I Sjællands-området indhvælves kirkerne næsten uden undtagelse, i
Jylland sker udviklingen mere spredt.
På Sejerø indbygges gotiske ribbenhvælv
i kirkens skib og i det søndre våbenhus.
For at skabe plads for hvælvkapperne for
højes både skib og våbenhus. Langvægge
nes midterste vinduer blændes af hvælv
pillerne.
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Den middelalderlige katolske messe ud
bygges og fordringerne til opbevaringsplads
for messetøj og altersølv stiger. Også iklædningen af præster og messetjenere for
drer plads.
Til Sejerø kirke opføres nord for koret
sakristi af marksten og munketegl. Sakri
stiet opføres med hvælving. I rummet op
stilles to murede vægbænke. Den vestlige
fjernes, da præstedøren på et langt senere
tidspunkt sættes ind, den østlige er bevaret.

I løbet af 1400-tallet tilbygges tårne til
en overvejende del af de danske landsby
kirker. Flest på Sjælland, færre på Lolland-Falster og i Jylland, hvor vi stadig
finder tårnløse - kullede - kirker, hvor
klokkerne som i den ældre tid hænger i
stabler og klokkehuse på kirkegården eller
i åbninger i skibets vestgavl.
På Sejerø opføres vest for skibet et 17
meter højt kirketårn af marksten og mun
kesten. Den røde kirke kalkes nu hvid.
De ældre tiders flade kirkelofter afgav
god opbevarings- og magasin-plads, blandt
andet for kirke-tiende komet. Kirkemes
senere indhvælving gjorde det nødvendigt
at søge andre opbevaringsmuligheder. Ikke
sjældent ser vi våbenhuset forhøjet, så der
fremkommer et rummeligt opbevaringsloft
under taget.
Således er det søndre våbenhus ved
Sejerø kirke blevet forhøjet til to etager.
En lem i gavlen har givet adgang til loftet.
Almindeligvis har to døre givet adgang
til kirkerne. Mod syd mandsdøren og mod
nord kvindedøren. Sjældent ser vi våben
huse opført foran begge disse døre, og når
det som på Sejerø er tilfældet, kan det
skyldes ændringer i adgangsvejene.
Det nordre våbenhus ved Sejerø kirke er
kirkens sidst tilkomne udvidelse. Våben
huset er opført af marksten og munkesten,
antageligt i 1500-tallet. Også i dette rum
findes murede vægbænke ved sidevæggene.

Ved reformationen er kirkemes udbyg
ning i det store hele afsluttet. I de følgende
400 år gennemføres kun få steder større
udvendige byggearbejder. Mindre ombyg
ninger og reparationer er det vanlige.
Også Sejerø kirke bærer ude som inde
spor efter reparationer og ombygninger i
denne periode. Tårnet er blevet forstærket
ved skalmur mod syd, vinduerne er ud
videde, og ved århundredskiftet ér det før
ste varmeanlæg opstillet.

Våbenhusdør, indgang
Præstetavle (1945)
Nordre våbenhus (14-1500-tal)

Samtidig, muret vægbænk
Nordpulpitur (1600-tal?)

Oprindelig nordportal

Udvendig tårntrappe af træ
Kirkeskib (1659)
Udskåret fyldning (1582)
Tårn (13-1400-tal)

Samtidig hvælving

Renaissance-kirkekrone
Stenhovede på vestmur

Vestpulpitur (1500-tal?)
Gotiske træskulpturer (c. 1480)
Orgel, 5 stemmer (1965)

Skalmur på sydfacade (1696?)
Senere indsat vindue
Varmeanlæg (1897-1922-1965)

Søndre våbenhus (13-1400-tal)
Senere indbygget hvælving

Gavl ommuret (1872)
Solur på gavl (1743)

Senere indsat præstedør
Sakristi (14-1500-tal)

Samtidig hvælving
Samtidig, muret vægbænk

Præstebegravelsé under gulv
Døbefont (1200-tal)

Mindetavle (1696)
Kor (1200-tal)

Samtidig hvælving
Middelalderligt, muret alter

Gemme i alter

Oprindeligt, spidsbuet vindue
Alterbordsforside (1500-tal)

Altertavle (c. 1600)

Alterskranke (1922)

GI. stolelåger i panel (c. 1600)

Krucifix (c. 1480)
Skib (1200-tal)

Senere indbygget hvælving

Kalkmalerier (1558)
Prædikestol (1623)

Stoleværk (1922)

Støbejernsvinduer (1905)

KIRKEGÅRD, MURE, TAGE OG TÅRN
Kirkegården: Af den middelalderlige kirkegårdsmur er kun den nordlige og østlige
del bevaret, da kirkegården to gange er udvidet, dels mod syd, dels mod vest. Den
gamle kirkegårdsmur er opført af røde munkesten og har ligesom kirkegårdsportalen på
nordsiden været tækket med munketagtegl.
Kirkelade: Bygget op imod den østre kirkegårdsmur findes en lille, stærkt ombygget,
hvidkalket bygning opført i gråsten. Bygningen benyttes nu som sprøjtehus, men pla
ceringen og opførelsesmåden lader formode, at bygningen kan være opført som kirke
lade. En lokal tradition støtter denne opfattelse. Kun få gamle kirkelader findes be
varet, i hele landet blot ca. 30.
Udvendig dekoration: Fra loftet over sakristiet kan korets oprindelige røde murværk
og gesimsen iagttages. Her findes betydelige rester af en rød og hvid rudedekoration,
malet med kalk på gesimsen. Sådanne rester af udvendig dekoration kendes kun fra
ganske få kirker her i landet.
Kirkens tag: Tagene på kirkens kor og skib har fra opførelsen i 1200-tallet været
tækket med røde munketagtegl. Med gule tagtegl er i skibets nordre tagflade indlagt et
kors, der også fandtes på den søndre tagflade, indtil denne i 1922 omlagdes med nye
tegl. De sten, der nu ligger på Sejerø-kirkens nordlige tagflader, skriver sig måske fra
kirkens opførelse. Tagfladerne er blandt de ældste, bevarede i landet.
Klokkerne: Kirkens tårn rummer to klokker i en klokkestol af egetræ dateret 1696.
Kirkens store klokke blev i året 1713 skænket kirken af Fr. Rostgaard og bærer ind
skriften: »Mig Friederich Rostgaard har til Seierøe Kirke givet. For han i Pesten blev
ved Helbred og ved Livet«. Kirkens mindre klokke er fra 1651. Om denne klokke for
tælles, at den efter at være blevet røvet til Sverige i 1678 vedblev at ringe, indtil den
i 1681 blev leveret tilbage.

KIRKERUMMET
Kirkerummet er den del af middelalderkirken, der i tidernes løb har undergået de
største og mest gennemgribende forandringer. Også i denne henseende følger udviklin
gen på Sejerø det mønster, der kendes fra landets andre egne.
Det oprindelige fladloftede kirkerum oplystes sparsomt fra højtsiddende, smalle vin
duer. Menigheden stod eller knælede på gulvet under gudstjenesten, kvinderne mod
nord, mændene mod syd. Tre eller flere altre har kirken rummet, i koret et højalter og
i skibet som oftest to sidealtre.
Med hvælvingernes indbygning i kirkerummet, omkring 200 år efter kirkens opfø
relse, ændrer kirkerummet karakter. Vinduer blændes af hvælvpillerne og de resterende
vinduer udvides. Tårnets tilbygning udvider kirkerummet mod vest.
Den ændring i gudstjenesteformen, der indtræder ved Reformationen i 1536, medfø
rer store ændringer i kirkerummet. Kirkegulvet møbleres. Prædikestol opstilles og kir
kebænke indbygges, så menigheden siddende kan påhøre prædikenen. På dette tids
punkt udsmykkes Sejerø-kirkens hvælvinger, med renaissance-kalkmalerier. Et ældre
sæt kalkmalerier kan spores, og man må tænke sig, at dette ældre sæt enten er gået til
grunde eller er blevet vraget ved overgangen til den protestantiske tro. Befolkningstil
væksten, der nogle steder fører til udvidelser af selve kirkebygningen, fører på Sejerø
til indbygning af pulpiturer - lofter. Det gamle loft - vestpulpituret - indbygges i 1500tallet, det nye loft - nordpulpituret - tilføjes antagelig hundrede år senere. Sidst følger
omkring århundredeskiftet vinduernes udvidelse og udskiftning med store støbejernsvinduer. Også varmeanlæg opstilles første gang i kirken ved denne tid.
I dag fremtræder kirkerummet i Sejerø kirke med en sjælden intensitet og atmosfære.
Det lille indhvælvede, rigt udsmykkede kirkerum med de mange siddepladser på gulv
og lofter og med det kraftige, oliemalede træinventar har en egenart, der fremhæver det
blandt de mange, kirkerum.

KIRKENS INVENTAR OG UDSMYKNING
Døbefont: Døbefonten daterer sig fra 1200-tallet og er således jævngammel med kir
kens ældste bygningsdele. Fonten er fremstillet på Gotland, hvorfra der i den tidlige
middelalder exporteredes fonte hugget i gotlandsk kalksten til hele Norden. Af denne
fontetype - bægerbladstypen - findes flere på Kalundborg-egnen.
Gotiske træskulpturer: I kirken findes fra den katolske tid bevaret tre betydelige go
tiske alterfigurer i egetræ, med spor efter rig staffering. Figurerne, der kan dateres
til 1400-tallets slutning, fremstiller Gudfader, Jomfru Maria med Jesusbarnet og Set.
Anna med Maria og Jesusbarnet. Gudfaderskikkelsen har foran sig holdt det krucifix,
der siden reformationen har hængt over kirkens korbue på en ramme. Figurerne i Sejerø
kirke ligger i udførelse tæt op til tilsvarende figurer fra Roskilde domkirke. En 30 cm
høj apostelfigur fra en gotisk fløjaltertavle findes også bevaret i kirken.
Kalkmalerier: Blandt renaissancens kalkmalerier regnes malerierne i Sejerø kirke for
de betydeligste, der hidtil er fundet. Malerierne, der har dækket begge hvælv i skibet og
korets hvælv, er nu fremdraget på det østlige hvælv i skibet, hvor man nær hvælvin
gens toppunkt kan læse dateringen 1558. De efterreformatoriske malerier fremstiller sce
ner fra det gamle testamente. I nord og øst Josefs historie: Josef og Potifars hustru,
Josef tyder Faraos drøm og Josef, der tyder drømmen for mundskænken og bageren.
I syd fremstilles Salomons dom, og i vestre hvælvkappe afbildes Salomon, der på sine
hustruers tilskyndelse tilbeder afguder. Alle figurer bærer danske dragter fra 1500tallet. Malerierne i Sejerø kirke har bidraget til at kaste lys over klædedragten i denne
tidsperiode. Malerierne er fremdraget i 1909 af N. Thermansen og er siden blevet re
staurerede og rensede i 1943 og i 1965. Af kirkens ældre, gotiske kalkmalerier er fun
det, spor i korets oprindelige vinduesåbninger.

Alterbordsforside: Kirkens alterbordsforside - eller antemensale - er et ungrenaissance
træskærerarbejde fra 1500-tallets slutning. Antemensalet er i 1956 fremdraget og
istandsat ved kirkemaler Ejnar V. Jensen, Køge. Indtil dette tidspunkt havde alterbor
dets forside igennem mange år været omhængt med rødt fløjl.
Altertavle: Altertavlen er et smukt og karakteristisk renaissance-snitværk fra tiden
omkring år 1600. Også altertavlen blev i 1956 istandsat og stafferet på grundlag af
oprindelige farvespor. I altertavlens centrale felt fremstilles nadverens indstiftelse. I si
defelterne til højre Jesus i Getsemane og Jesus for Pilatus. Til venstre fremstilles kors
fæstelsen og gravlæggelsen. Over storfeltet findes endnu to oliemalerier visende opstan
delsen og himmelfarten.
Prædikestolen: På en ottekantet muret teglstenssokkel er kirkens prædikestol i højrenaissance opstillet i skibets sydøstlige hjørne. På prædikestolen læses dateringen 1623.
Årstallene 1775 og 1896, der også findes på prædikestolen, henviser til istandsættelser
og stafferinger af stolen. I prædikestolens fire billedfelter er evangelisterne fremstillet.
Som snitværk kommer prædikestolen ikke på højde med kirkens øvrige, udskårne træ
inventar.
Kirkeskibet: Det meget smukke kirkeskib er ifølge overleveringen en model af orlogs
skibet »Trefoldigheden«, hvormed Christian den Fjerde i 1644 deltog i slaget på Kol
berger Heide. To Sejerø sømænd, der deltog i dette slag, skal ved hjemkomsten til Sejerø
have skænket skibsmodellen til kirken. Den ca. 100 cm lange model bærer i agterstav
nen årstallet 1659. To gange er skibet blevet istandsat. I 1896 ændredes den oprinde
lige fregatrigning til en 1800-rigning, der igen i 1943-44 blev ændret til en historisk
rigtigere rigning. Kun ét af landets 900 kirkeskibe vides at være ældre end »Trefoldig
heden« i Sejerø kirke.
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