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Slangerup Kirke – Sankt Mikaels Kirke
FORORD
Uanset fra hvilken retning man kommer kørende til Slangerup,
kan man ikke undgå at se den store kirke. Den troner på toppen
af bakken som et minde on byens storhedstid, som en af
Danmarks ældste købstæder. Denne pragtfulde
renæssancebygning er værd at besøge. Enhver der træder ind i
kirken, bliver slået af det vældige rums skønhed. Lyset vælder ind
gennem de høje spidsbuede vinduer. Farvepragten i altertavle og
i døbefonten, prædikestolen, stolene, glasmalerierne, lyskronerne
og i de mange epitafier er helt fantastiske. Hele Slangerup’s fortid
- købstadens glans og nedgangen passerer revy, når man
fordyber sig i de mange minder, der er i Skt. Mikaels kirke og
omkring den. Kirken er åben hver dag fra morgen- til
aftenringning.

HISTORIEN OM SLANGERUPS KIRKER
Foto: Slangerup Kirke – set fra Jørlunde

Den første kirke i Slangerup var en mindre kirke af træ, - en
stavkirke som vi kender dem fra Norge. Den lå ved vadestedet

Brobækken (bag ved den nuværende FAKTA-butik), hvor der i 980’erne lå en stor handelsplads med udlejning af teltpladser og
handelsboder. .
De første faste huse i Slangerup lå netop her. Tilknytningen til ærkeenglen Mikael, som blandt andet de rejsendes beskytter, kan
I
udmærket have sin oprindelse fra denne første kirke. Ejeren af pladsen
var den lokale høvding Slangir, og handelspladsen med
dens mange rejsende fra nær og fjern var et magtcenter. Der er nærliggende at forstille sig, at det er personen, der
lagt navn til byen Slangerthorp , i senere tid Slangerup. Allerede fra 1000-tallet er der både skriftlige kilder og arkæologiske
vidnesbyrd om en kongsgård af betydeligt omfang på stedet.
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Slangerups nuværende Sankt Mikaels Kirke er stor, - men Slangerup har tidligere haft en meget større kirke, - nemlig
Sankt Nikolaj Kirke. Erik Ejegod fødtes her i Slangerup i året 1056 som et af kong Svend Estridsen’s ”uægte” børn.
Hans mor kender vi ikke, med det har sikkert været en dame med tilknytning til kongsgården.
Som konge lod han i 1095 opføre en kirke indviet til Sankt Nikolaj og med alteret på det sted, hvor han blev født.
Kirken var så stor, som kun domkirker var den gang.
Kirken blev opført i frådsten – hentet i Hornsherred. Der var tale om en meget stor treskibet kirke med et stort
tvillingetårn mod vest. Faktisk det største stenbyggeri i Nordeuropa på det tidspunkt.
Kirken var næsten 60 meter lang og cirka 13 meter bred. Tårnenes højde var ca. 30 meter.
Siden anlagde Valdemar den Store (Erik Ejegods barnebarn) omkring 1175 Danmarks ældste nonnekloster.
.
Kirken var i brug 4-500 år. Umiddelbart efter
reformationen i 1536 nedlægges klosteret, og
byggematerialer fra den nedrevne klosterkirke
genbruges blandt andet på Frederiksborg Slot.
Men dens fundamenter ligger endnu som
fredede mindesmærker under overfladen af
Klosterstrædet.
Svaldergade og Klosterstræde er væsentlig
yngre end de andre gader i midtbyen.
Under husene, haverne og asfalten ligger de
meget store ruiner fra kirken og klosteret.
Klosteret blev i 1175 overdraget til Danmarks
første nonner, cistercienserordenen.
Udgravet af Nationalmuseet i 1936-37, 1945,
1973 og 1992.

I
I
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Den første kirke oppe på bakken blev opført meget
tidligt i 1100-tallet og senere udvidet tre gange.
I 1588 indviedes som sagt den nuværende kirke,
Foto: Erik Fristrøm
og det vældige byggeri blev fortrinsvis
finansieret af
kongen (Frederiks II) og Slangerups rige købmænd.
Det var et prestigebyggeri af internationalt format, og
der var derfor valgt nogle af Europas fornemmeste og
dyreste arkitekter, stenmestrene Jørgen van Friborg
og Hans van Steenwinckel d.æ.
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Begge havde de arbejdet for kong Frederik II ved
Kronborg Slot og Frederiksborg Slot og tidligere
også med Sankt Petri Kirke i København. Så de
var godt kendt med danske kirketraditioner.
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Foto: Slangerup Kirke – set fra nordvest

Da borgerskabet var ude af stand til at bekoste
byggeriet, - og det var gået i stå, - anmodede man
flere gange kongen om hjælp, - og i 1586 støttede
kongen med gaver og et lån på 1.000 daler - (en
gård kostede i 1850 ca. 1.600 daler).

Som nævnt blev kirken indviet i 1588, men i 1592 havde borgene
endnu ikke betalt bygmesteren Hans van Steenwinckel.
I
Det kneb med afbetalingen på kongens lån, - og i 1593, da halvdelen var betalt, eftergav kongen Christian IV, den sidste
halvdel af beløbet.
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Den nuværende højt beliggende kirke er en af de få
selvstændige kirkebygninger fra tiden efter reformationen i 1536. Dens imponerende størrelse har sin baggrund i at byen var en købstad på kirkens opførelsestidspunkt i 1580’erne. Kirken er udvendig 45 x 12 mtr. og
tårnet er 29 meter fra soklen til de to murgavle, der bærer
vindhanen, bestående af et flag og en krone. Altså en stor
kirke med et areal på 540 m2.
Kirken blev indviet i 1588, da kong Frederik II døde,
og kong Christian IV besteg tronen.

SLANGERUP KIRKE UDEFRA

Kirkens østende – set fra gaden.
Vi man nyde noget af den bedste renæssancestil,
skal man gå ud i Kongensgade og kikke på kirkens
østgavl. Det smukke kor står som et helstøbt
monument for de to bygmestre Hans van
Steenwinckel og Jørgen van Friborg.
Et smukkere kirkekor findes næppe.
Våbenhusets gavl.
På vej ind i kirken ser vi på våbenhusets gavl. Mens den
øvrige kirke er præget af middelalderen, er gavlen typisk
renæssance. Byggetiden fremgår af indskriften over døren:
”Kong Frederik then anden af thet Naffn, lod bygge
thenne Kircke, Gud til Ære/ og Slangerup By til Gaffn.
Gud hannem evenlig Styrke, Anno 1588”.
De tre billedsten fra 1588,som prydede våbenhusets gavl
er på grund af forfald blevet nedtaget i 1976.
Midterstykkerne sidder i dag i sakristiet.
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MÅLSKITSE AFI BYGNINGEN
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Kirketårnet
Ved ombygningen i forbindelse med den ”nye” kirkes opførelse, var en
rekonstruktion mulig af forholdene, som disse var da tårnet rejstes ved den
gamle kirke i 1400-tallet.
Det er opført i regelmæssigt munkeskifte med røde sten med mange sortbrændte bindere.
I de to vesthjørner ses nogle granitkvadre, som kan stamme fra den
nedrevne kirkes vesthjørner.
.
Det samme gælder en sort nærmest trapezformet
sten i nordmuren.
Der er imidlertid en skrøne, som fortæller at den sorte sten er en såkaldt
.
”offersten” - - og ved at indmure den i kirketårnet, skulle man iflg. gammel
.
skik sikre sig mod alt det onde, der ellers
kunne ramme mennesker.

.

Tårnets middelalderlige del.

Kapellet

.

Kapellet på kirkegården blev indviet i 1906 og er skænket af direktør Anders Jensen.
Som udlært slagter rejste han til København og senere gik han ind i hotelbranchen,
hvor han byggede Paladshotellet i København og Marienlyst i Helsingør.
Anders Jensen var dekoreret med Ridderkorset, Dannebrogmændenes hæderstegn.
Over indgangsdøren til kapellet finder man indskriften:
”Direktør Anders Jensen R.af D. rejste år 1906 dette kapel.
Menigheden indsatte i taknemmelighed denne tavle”.
Forklaringen på flasken i midten af korset på kapellets gavl kan være den, at håndværkerne ikke har
været helt tilfredse med arbejdsforholdene, eller at bygherren ikke har holdt et ordentligt rejsegilde.
Håndværkerne kan så finde på, at tilføje byggeriet en såkaldt ”død murer”.
Er flasken en ”død murer”

?
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SLANGERUP KIRKE INDVENDIG

I

Kirkerummet er 36,5 meter langt og 9,5 meter bredt. Altså et areal på 347 m 2. Kirken har 350 siddepladser.
Det hvidkalkede rum præges af de mange epitafier og malerier og af det rige 1600-tals inventar.
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Kirkerummet set mod sydvest med orglet i baggrunden
og døren til sakristiet.

I

Kirkerummet set mod øst fra orglet med alter
og kor i baggrunden
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I korets nordside står Præstestolen. Træskærearbejderne er
fra 1560’erne. Det må antages, at gavlene oprindeligt har
været brugt i skibets stolestader. Således svarer lågen mod
vest helt til låger i skibets sydside. Træskærearbejdet har
sandsynligvis siddet i middelalderkirken, men ”genbrugt” i
denne præstestol.
I

I

I korets sydside står Degnestolen med de tre gotiske gavle
fra begyndelsen af 1500’erne. Der sandsynligvis tale om
I
korstolegavle fra byens nu nedrevne klosterkirke, nemlig
den af Erik Ejegod i 1095 opførte Skt. Nikolaj Kirke.
I
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Altertavlen er i topstykket dateret 1612. Den tilskrives
Otto Statius, der regnes for en af den tids mest
fremragende træskærer. Han er mester for bl.a. træskærearbejdet på Frederiksborg Slot. Desværre ødelagt
ved branden på slottet i 1859. Som tavlens hovedmotiv er
en indsat en Golgatafremstilling.
Et træskærearbejde udført ca. 1450-75, og som man
mener, kan have siddet i byens nedrevne klosterkirke.
Mod syd ses apostlen Paulus og mod nord apostlen
Peter.
Tavlen bærer inskriptionen på latin:
EGO SUM RESURRECTIO ET VITA – JOH IX,
hvilket på dansk betyder: ”Jeg er opstandelsen og livet”.
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Smertensmanden.
Middelalderens kirker var udstyret med flere altre at hensyn til de mange messer,
der skulle læses. Denne kristusfigur fra 1475 har formentlig stået på et sidealter i
den gamle Skt. Mikael Kirke. Den står nu i koret – i buen syd for alteret.
Den kaldes ”Ecce homo”, fordi Pilatus sagde til folkeskaren, da han havde ladet
Kristus piske: ”Se hvilket menneske”

I

Den ”gamle døbefont”
Den romanske døbefont, der står i våbenhuset ved
siden af indgangsdøren til kirkerummet, menes at
have stået i den gamle middelalderkirke og så er
flyttet med over i renæssancekirken.
Den er uden udsmykning og har vel været for
simpel til den store nye kirke. I al fald erstattedes
den i 1674 af den overdådige trædøbefont.

Det store krucifiks
Over døren til våbenhuset hænger et stort krucifiks fra sidste halvdel af 1400tallet. Korsarmene afsluttes af firpas med gengivelse af evangelist-symbolerne.
Det fremgår af træværket, at krucifikset har været en del af en korbueopstilling.
Det vides ikke med sikkerhed, hvor krucifikset stammer fra – måske fra
Slangerups gamle middelalderkirke.
Krucifikset er sandsynligvis det ældste stykke inventar i kirken.
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Pengeblokkene.
På hver side af indgangen til koret står en
pengeblok, måske lige så gammel som kirken
(1588). Det er massive træklodser med et
udhugget hul til pengene. De kraftige beslag
sikrer mod indbrud. Blokkene er forsvarligt
fastgjort til træværket og har tidligere været
forsynet med hængelås

I
I

Orglet.
Det ældste parti af orglet er fra Frederik IV’s tid og skænket til kirke af Maren
Friis. Orgelfacaden med klingende piber i de tre tårne er fra det instrument, som
Lambert Daniel Kastens byggede i 1730. Det nuværende orgelværk er bygget af
Jens Gregersen i 1855. Pulpituret er fra 1614. I felterne ser man senere malerier
på metalplader, udført efter Thorvaldsens figurer i Vor Frue kirke i København.
Øverst ses Frederiks IV’s monogram.
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Prædikestolen og dens himmel er tilskrives Mogens Henrichsen, Helsingør og skænket af
Joachim Bülow. Træskærearbejdet er udført i 1606. Både stol og himmel er sekssidet og fyldt
med fint udskårne detaljer, som bl.a. forestiller de fire evangelister Johannes, Lukas, Markus
og Matthæus. Stafferingen er i en stærk blå farve, ultramarin, med indskrifterne i gyldne
versaler begyndende i øst: ”Sandelig, sandlig siger jeg Eder – Joh. 8.51” - ”Hvo, som
kommer til mig – Luc.6” - ”Hvo, som haver øren at høre – Marc.4.9” - ”Hvor to eller tre ere
forsamlede – Matth.18.20”
I gesimsfrisen: ”I dag naar I høre hans Røst, da forhærder ikke Eders Hjerter Hebr.3.7”
I himlens gesimsfrise: ”Aldrig er nogen Prophetie fremført af menneskelig Villie, men de
hellige Guds Mænd talede drevne xxxxxx Pet.1.21
.
På himlens underside er malet et sammenslynget monogram for Christian IV og Anna
Catharine og ned fra midten hænger helligåndsduen.
Døbefonten
Døbefonten er et usædvanlig træskærearbejdet fra
1675, skænket af Hans Atke og fru Anna. De otte
figurer er dobbeltvæsener, halvt landdyr og halvt
havdyr: Havfrue, havmand, havmatrone, havabe,
havfugl og en havmand med vrængemaske.
Mon det er repræsentanter for alle levende
væsener, der med deres dobbeltnatur af godt og
ondt samles omkring genfødelsens bad.
Dåbsfadet er af messing og må antagelig dateres tilbage til omkring år
1500, altså omtrent af samme tid som kirken, Det er skænket af
lensmand Frederik Urne i år 1634. På randen står indgraveret;
”Dette becken høer til Sancte Michels Kircke y Slangerup” og herover
FW, årstallet 1634 og slægt Urnes våben.
Fadet kan være en gave til kirken fra familien Urne.
Det er taget i brug i 1634 (Kingos fødeår)
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Fontehimlen over døbefonten er i 1676 skænket af
borgmester Hans Atke og hans kone Anna
Andrisdatter. Både årstallet og initialerne HAH – AAD
er skråret i topstykket. Foroven døber Johannes
Jesus. Vandet er fremstillet som et tov. I øvrigt prydes
himlen af de fire evangelister og symbolske
billedmotiver.

Stolegavle og –standere stammer fra forskellig
tid. De ældste er fra 1562 – og overført fra den
gamle kirke. Men størstedelen kom til kirken i
1588. Figuren t.v. viser et billede af det gamle
rådhus, der brændte i 1724. I gamle dage var de
to køn adskilt i kirken, nordsiden var kvindesiden,
- sydsiden for mænd.
I de viste stole t.h. sad ”Borgmestrenes Kvinder
og deres Enker” og ”Sognepræsternes Kvinder
og deres Enker”.
Dørenes hængsler kaldes bukkehornshængsler”.
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EPITAFIER I KIRKEN
Der syv epitafier i kirken:
De er over
14
Præst Peder Friis (1729) - Præst Villads Andersen (1637) & hustru - Præst Søren Poulsen (1768) & hustru - Rådmand Hans
Dahl ( ?) - Præst Jens Morten Pihl & hustru ( ?) - Præst Christian Rasmussen & hustru) - Borgmester Hans Atke (1680) &
hustru Anna Andrisdatter (1689) - Rådmand Jacob Klaussøn (1624) & hustru - Karsten Atke (1684) og hustru ( ?) og
Borgmester Hans Mikkelsen (1629)
Hans Atkes epitafium er efter tidens skik malet færdigt i 1675.
Atke
var en fremtrædende repræsentant for det nye borgerskab, der i Rigsdagen indførte
.
Enevælden (1660-1848). Thomas Kingo nød megen hjælp og støtte fra Atke’s
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KIRKENS MALERIER
eI

Der er fem malerier i kirken fra begyndelsen af 1700-tallet.

På nordvæggen er der tre malerier. De forestiller ”Kristi omskærelse” (se foto),
”De hellige tre konger”,
”Marias besøg hos Elisabeth”

.
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På sydvæggen:
”Den hellige Katarina af Sieres drøm”
”Nedtagelse af korset” (se foto).

GLASMOSAIK I VINDUESPARTIERNE.

I flere af langhusets nyere
blyindfattede vinduer er der
16 indsat glasmalede slægtsvåben,
hvoraf flere bærer årstallet 1588
(året for bygnings fuldendelse) –
og op til 1601.
Resten er uden årstal. Af de ti
våben - er to borgerlige og otte
adelige. Alle tilhørende folk,
som omkring 1588 til 1601 har
færdedes i Frederik II’s og
Christian IV’s nærmeste kreds.

Våbnene er uden tvivl giversignaturer for personer, der enten
har skænket de oprindelige
vinduer - eller på anden måde
har betænkt kirkebyggeriet –
ligesom de to konger.
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Lysekroner.
I kirken hænger der fire lysekroner, som er skænket af henholdsvis Jacob Klaussøn
i 1618, Hans Atke i 1674, Thomas Kingo i 1680 og Peder Friis i 1726. Den på
billedet viste lysekrone blev skænket af Thomas Kingo i henhold til hans testamente
af 24. juli 1701.
På kuglen står indskriften:
”Dit ord, o Gud, det er din kirkes lyskrone, som skal vejvise os til den evige trone.
Lad og i Slangerup dit lys ej puste ud, det beder Kingo, som bar faklen for din brud
anno 1668 d. 6. sept., som sognepræst her på stedet indtil 1677 d. 25. febr. han af
Gud og hans kongelige Majestæt blev kaldet til at være biskopI udi Fyens Stift”.

Mindetavlen for Thomas Kingo og Birgitte Balslev er en gipsafstøbning af
en medaljon, udført af Thomas Quellinus til Kingos epitafium i Fraugde
Kirke på Fyn. Birgitte Balslev var Thomas Kingos tredje og sidste kone.
Mindetavlen hænger på kirkens syd-væg, og er opsat her i 1892.
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KIRKENS KLOKKER
En vindeltrappe på 55 trin fører op i kirkens klokketårn. Her er de
tove, som ”klokkeren” i gamle dage brugte til ringningen.
Derfra går en trappe med 24 trin op til klokkeloftet, hvor de tre
klokker hænger i en kraftig konstruktion, hver på en tyk aksel.
Den tidligere betegnelse ”klokkeren” eksisterer ikke mere.
er nu
erstattet
moderne
nemlig etstørrelse
elektrisk klokke
og
ITeknikken
klokketårnet
længst
modafnord
sidderteknik,
den mellemste
”Tolvklokken”
radiostyret
værk.
eller
(Borgmesteren),
som er skænket af borgmestre og rådmænd i 1572.
Tolvklokken bærer indskriften: Borgemester oc Raedmend oc Kirckeverie y Slangerup
lodt støbe denne Klocke Anno 1572.
Bruges meget til morgen- og aftenringning. Diameter på 107 cm. og vægt på 775 kg.
Den har slagtonen f1
.
I midten hænger den mindste og ældste klokke. Den bærer navnet ”Firklokken” (Romaneren)
og er fra ca. år 1200. Den har en langstrakt form, som henviser til tiden omkring år 1200.
Den er uden indskrift, men bærer fire ens liljer (se foto), som erI et symbol på Vor Frue – Jomfru
Maria. Måske kunne det tyde på, at den oprindeligt har hørt til i den gamle klosterkirke i byens
Cistercienserkloster. Klokken er uden støbernavn.
Men ud fra profil og årstal er den sikkert støbt af Gert van Mervelt d.y.
Muligvis den ældste klokke i brug i Danmark.
Bruges kun sjældent, da klokken er skrøbelig og gammel, og den er holdt ude af automatikken.
Diameter på 67 cm. og en vægt på 190 kg.
Den har slagtonen cis2+50

20

”Tolvklokken”

”Firklokken”

Længst mod syd (Kirketorvet) sidder den største klokke, som hedder ”Stormklokken”
eller Tessienerklokken efter klokkestøberen. Den er støbt i 1747 af Henrik Tessien i
en klokkestøbeovn på pladsen foran kirken og sikkert anskaffet af kirken selv.
Skriftsbåndet bærer følgende bibeltekst:
”Ære være Gud i det hoyeste og Fred på Iorden og i Menniskene eenwel
behagelighed”
På klokkelegemet er der indstøbt en tekst på latin, men som på gammel dansk lyder:
”I året 1747, da Fædrelandets ophøjede Fader Frederiks den Femte styrede, da Niels
de Gerstorf, Ridder og Friherre var Stiftamtmand, og Peder Hersleb var Biskop, blev
denne Klokke støbt til Guds Ære og til Brug for Slangerup Kirke. Hienrich Tessien
støbte mig.”
Klokken er anskaffet på foranledning af de Slangerup-købmænd, der var flyttet ud til
købstadens havn (Frederikssund). Man tilhørt stadig Slangerup Sogn, men man
kunne ikke høre kirkeklokken. Derfor anskaffede så man en klokke med en meget
dyb klang, som kan høres meget langt væk. Men på grund af vindretningen er det
sjældent, at den kan høres helt ude ved Roskilde Fjord.
Diameter på 126 cm. og en vægt på 1,5 ton.
Den har slagtonen dis1
”Stormklokken”

Diameter på 126 cm. og vægt på 1.599 kg.
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EPILOG
Thomas Johannes Kingo 1634-1703
Thoma Kingo er født i Slangerup, den 15. december 1634. Han blev døbt 3.
søndag i advent 1634 i selv samme dåbsfad, som anvendes i kirken i dag.
Kingo var præst ved Slangerup Kirke fra 1668 og indtil 25.2.1677, hvorefter
han flyttede til Fyn og blev biskop over Fyns Stift. Thomas Kingo ligger bisat
på Fraugde Kirke på Sydfyn, hvor han døde 14.10.1703. Imens Kingo
virkede som præst i Slangerup skrev han et utal af kendte salmer og et
andagtsværk ”Aandelig Sjungkor”.
I kirken kor ligger flere ligsten. En af dem på nordsiden er lagt over Thomas
Kingos far, der døde, mens Kingo var præst i Slangerup. Kingo skrev et flot
vers, der blev indgraveret på stenen. Sognepræst Peder Friis købte senere
stenen og lod den oprindelige randskrift slibe bort og indhuggede ny med
skråtstillede versaler i den nu forsænkede ramme.
I
Præsten Peder
Friis døde i 1729, og hans familie overtog gravstedet og
omhuggede stenen.

På kirketorvet
20 blev der den 20. juli 1883 rejst et mindesmærke for Thomas
Kingo af taknemmelige landsmænd i anledning af 200-året for Kingos
adling.
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