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Den første kirke 

i  

Slangerup 

ca. år 980 



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 

handelslads med udlejning af telt-

pladser og handelsboder.  



Ejeren af pladsen var den lokale 

høvding Slangir, og handelspladsen 

med dens mange rejsende fra nær og 

fjern var et magtcenter.  

Det er nærliggende at forestille sig, at 

det er personen, der lagt navn til byen 

Slangerthorp , i senere tid Slangerup.  



De første faste huse i Slangerup lå 

netop her. Tilknytningen til ærkeenglen 

Mikael, som blandt andet de rejsendes 

beskytter, kan udemærket have sin 

oprindelse fra denne første kirke. 



Allerede fra 1100-tallet er der både 

skriftlige kilder og arkæologiske 

vidnesbyrd om en kongsgård af 

betydeligt omfang på stedet. 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Tiden omkring år 1100 



Kobberstik fra ca. år 1500 

Erik Ejegod (1055-1103) var 

Danmarks konge 1095-1103. 

Kongen befalede i 1095, at 

der skulle bygges en kirke på 

det sted han var født. 

Alteret skulle stå på det sted, 

han hævdede at være kommet 

til verdenen. 

Kirken var sognekirke under 

navnet Sct. Nikolai, og der var 

tale om en treskibet kirke i 

frådsten, der på den tid var det 

foretrukne byggemateriale til 

kirker. 



Model af Sct. Nikolai Kirke og Slangerup Kloster 



Skt. Nikalej Kirke blev 

opført 1095 -1104. 

Kirken var ikke tænkt at skulle fungere som sognekirke. 

Med andre ord var kirke privat og tiltænkt rollen som de 

danske kongers gravkirke, men blev en økonomisk belastning 

Kirken fungerede som sådan til år 1170, hvor den overdraget 

til Cistercienserordenens kloster i Slangerup  

Faktisk var der tale om 

det  største stenbyggeri 

i Nordeuropa på davæ-

rende tidspunkt og 

mindede om Roskilde 

Domkirke.  

Den målte hele 60 

meter i længden og godt 

17 meter i bredden. 

Tårnene målte i højden 

godt 30 meter  



Slangerup Kloster / Vor Frue Kloster blev bygget i år 1170. 

Efter reformationen  i 1536 blev klosteret opløst og det 

hele sluttede endeligt i år 1555. 

Bygningerne blev efter 1562 nedrevet over flere omgange 

og materialerne tilbagesolgt til kongen (Fr. II) og anvendt 

til Frederiksborg Slot.  



Størrelsesforhold og placering af de to kirker. 



Kirke og kloster indtegnet på Slangerup Bykort 



Klosteret blev i 1175 overdraget til Danmarks 

første nonner, cistercienserordenen. 

 



Nuværende by – med indtegnet fortidsminger 



Under husene, haverne 

og asfalten ligger de 

meget store ruiner fra 

kirken og klosteret. 

Svaldergade og Klostestræde 

er væsentlig yngre end de 

andre gader i midtbyen. 

Udgravet af Nationalmusseet i 

1936-37, 1945, 1973 og 1992. 



Hvornår Slangerup blev 

købstad vides ikke med 

sikkerhed. Det ældst 

bevarede brev er udstedt 

af kong Erik Menved i 1302. 

Slangerup Bykort anno 1796 

 

 

 

 

 

 

Slangerup fik frataget sine 

købsstadsrettigheder i 

1569, og det var meningen, 

at borgerne i stedet skulle 

til Fr. II’s ny by – Hillerød.  

Forsøget  mislykkedes og 

byen fik sine rettigheder 

tilbage . 

Først i 1809 blev 

Slangerup eneligt frataget 

sin købstadsstatus.  



Udgravninger i 1970’erne viser, at den første 

stenbygning, på den nuværende kirkes sted, 

var et kapel. 

Bygningen dateres tilbage til år 1103, og var 

i størrelse et lille kapel på 6 x 6 meter. 

Kapellet bar navnet Sct. Michael’s -kapel 

I den røde cirkel, ses den nu-

værende Sct. Michaels Kirke  



Ikke langt fra landets ældste 

stenkirke og kloster ligger 

Sct. Michaels Kirke eller 

Slangerup Kirke, som den 

også er kendt som. 

Den oprindelige kirke blev 

indviet i 1411 efter 

ombygning og opførelse af 

et tårn, hvis nederste del 

genfindes i det nuværende 

tårn. 

På ringerloftet i kirketårnet 

kan man også se, hvor 

klokkeloftet  i det tidligere 

tårn har været. 



I 1588 indviedes som sagt den nuværende kirke, og det 

vældige byggeri blev fortrinsvis finansieret af kongen 

(Frederiks II) og Slangerup’s rige købmænd.  

Set fra Jørlunde 



Det var et prestigebyggeri af internationalt format, 

og der var valgt nogle af Europas fornemmeste og 

dyreste arkitekter, stenmestrene Jørgen van Friborg 

og Hans van Steenwinckel d.æ. 

Set fra Jørlunde 



1588 var i øvrigt året, hvor Fr. II døde og Chr. IV blev konge 

Set fra Jørlunde 



Sct. Michaels Kirke / Slangerup Kirke 

Råskitsen fra 1878 af A. Clemmensen.  
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Luftfoto af Sct. Michaels Kirke        Fotograf Erik Fristrøm      20/4 2013 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

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.  



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Farvepragten i altertavlen og i døbefonten, 

prædikestolen, stolene, lyskronerne og i de 

mange epitafier – er helt fantastiske. 
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Hele Slangerup’s fortid – købstadens fald og nedgangen 

passerer revy, når man fordyber sig i de mange minder, 

der er i Sct. Michaels Kirke og omkring den. 
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Kirken er åben hver dag fra morgen- til aftenringning. 



0,5 m spring mellem 
kurverne 

Højdekurver ved Slangerup Kirke 

Sct. Michaels Kirke eller Slangerup Kirke  
som den også er kendt som, er højt beliggende  midt i Slangerup By 

 

Kirkens sokkel   

er i kote 30,25 

Højdekurver 



Den nederste del af kirketårnet – set fra sydvest. 



I tårnets nordlige side ses nogle granitkvadre,  

som anses for at stamme fra den nedrevne kirke.  



Det er imidlertid en skrøne, når det fortælles, at ved 

at indmure den sorte sten i kirketårnet, så skulle 

man ifølge gammel skik sikre sig mod alt det onde. 

 



Sct. Michaels Kirke  - set udefra 



Sct. Michaels Kirke – set fra nordvest 



Mod syd  - våbenhuset 



Mod øst –  

Det smukke kor 

mod Kongensgade  

Udført i den bedste 

renæssancestil.  

Et smukkere kirkekor 

findes næppe !  



Kapellet er fra 1906 og skænket af Anders Jensen  



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”.   



Kirkerummet er 36,5 meter langt og 9,5 meter bredt.  

Altså et areal på 347 m
2
. Kirken har 350 siddepladser.  

Sct. Michaels Kirke  - Indvendig 

 



Kirkerummet set mod sydvest - med orglet i 

baggrunden og døren til sakristiet. 



Kirkerummet set mod øst - fra orglet 

med alter og kor i baggrunden 



Præstestolen er fra 1560’erne.  Har sandsynligvis 

siddet i middelalderkirken. 



Degnestolen med de tre gotiske gavle fra begyndelsen af 

1500’erne. Der sandsynligvis tale om korstolegavle fra 

byens nu nedrevne klosterkirke. 



Altertavlen. 

Tavlen bærer inskriptionen 

på latin:  

 

EGO SUM RESURRECTIO 

ET VITA – JOH IX. 

Er i topstykket dateret 1612. 

Den tilskrives Otto Statius.  

hvilket på dansk betyder:  

”JEG ER OPSTANDELSEN 

OG LIVET”. 



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.   



Smertensmanden.  

Denne kristusfigur fra 

1475 har formentlig stået 

på et sidealter i den gamle 

Skt. Mikaels Kirke.  

Den kaldes ”Ecce homo”, 

fordi Pilatus sagde til 

folkeskaren, da han havde 

ladet Kristus piske:  

”Se hvilket menneske” 



Den ”gamle døbefont”. 

Den er uden udsmykning 

og har vel været for sim-

pel til den store nye kirke  

 

I al fald erstattedes den i 

1674 af den overdådige 

trædøbefont 

Den romanske døbefont, 

der står i våbenhuset 

ved siden af indgangs-

døren til kirkerummet,  

- menes at have stået i 

den gamle middelalder-

kirke og så er flyttet 

med over i renæssance-

kirken.  



Døbefonten. 

Er et usædvanlig træskære-

arbejdet fra 1675, skænket 

af Hans Atke og fru Anna.  

Dåbsfadet. 

Er af messing og må antage-

lig dateres tilbage til om-

kring år 1500 (ca. samme tid 

som kirken.  Det er skænket 

af lensmand Frederik Urne i 

år 1634.  

Det er taget i brug i 1634, 

samme år som Th. Kingos 

blev født. 



Det store krucifiks. 

Over døren til 

våbenhuset hænger et 

stort krucifiks fra sidste 

halvdel af 1400-tallet. 

Det vides ikke med sik-

kerhed, hvor krucifikset 

stammer fra – måske fra 

Slangerups gamle middel-

alderkirke. 

Krucifikset er sandsynlig-

vis det ældste stykke in-

ventar i kirken. 



Orglet.  Pulpituret er fra 1614.  



Det ældste parti er fra Frederik IV’s tid og skænket af 

Maren Friis.  Orgelfacaden er fra det instrument, som 

Lampert Daniel Kastens byggede i 1730.  



Det nuværende orgelværk er bygget af Jens Gregersen  

i 1855.  



Prædikestolen. 

Prædikestolen og dens 

himmel tilskrives Mogens 

Henrichsen, Helsingør og 

skænket  af Joachim 

Bülow. 

Både stol og himmel er 

sekssidet og fyldt med 

fint udskårne detaljer.  

Træskærearbejdet er 

udført i 1606. 

Stafferingen er i en stærk 

blå farve, ultramarin, med 

indskrifterne i gyldne 

versaler begyndende i øst. 



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.  



Pengeblokkene. 

På hver side af indgangen 

til koret står en pengeblok.  

 

De er måske lige så gamle 

som kirken (1588).  



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, - og sydsiden var for mænd.   



Epitafier. 

Hans Atkes epitafium er 

efter tidens skik malet 

færdigt i 1675. 

Der syv epitafier i kirken 

(Epitafium betyder mindetavle). 



Der er fem malerier i kirken - alle fra 

begyndelsen af 1700-tallet.  

Malerier. 



Maleriet viser ”Kristi omskærelse” 



Flere af de indsatte glasmalede slægtsvåben årstallene 

fra 1588  og op til 1601. 

Glasmosaik i vinduespartierne. 



Alle tilhørende folk, som omkring  den tid har færdedes i 

Frederik II’s og Christian IV’s nærmeste kreds. 



Lysekroner. 

I kirken hænger der  i alt 

fire lysekroner. 

Den på billedet viste 

lysekrone blev skænket af 

Thomas Kingo i henhold til 

hans testamente af 24. juli 

1701. 

Lysekronen hænger umiddel-

bart ud for indgangsdøren til 

kirkerummet. 



”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 biskop udi Fyens Stift”. 

På kuglen står indskriften:  



Mindetavlen for 

Thomas Kingo og 

Birgitte Balslev er 

opsat i 1892. 

Det er en gipsafstøb-

ning af en medaljon, 

udført af Thomas 

Quellinus til Kingos 

epitafium i Fraugde 

Kirke på Fyn.  



Kirkens klokker 

”Stormklokken” ”Firklokken” ”Tolvklokken” 



I klokketårnet længst 

mod nord sidder den 

mellemste størrelse 

klokke ”Tolvklokken” 

eller (Borgmesteren), 

som er skænket af 

borgmestre og rådmænd i 

1572.  

”Tolvklokken” 

Bruges meget til morgen- 

og aftenringning.  

 

Diameter på 107 cm. og 

vægt på 775 kg.  



I midten hænger den mind-

ste og ældste klokke.  

Den bærer navnet 

”Firklokken” (Romaneren) og 

er fra ca. år 1200.  

”Firklokken” 

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 



Længst mod syd 

(Kirketorvet) sidder 

den største klokke, 

som hedder 

”Stormklokken” eller 

Tessienerklokken 

efter klokkestøbe-

ren. Den er støbt i 

1747 af Henrik 

Tessien.  

 

Sikkert anskaffet af 

kirken selv.  

”Stormklokken” 



Klokken har en 

meget dyb klang, 

som kan høres langt 

væk.  

Anskaffet så klokken 

kunne høres af de bor-

gerne, som var flyttet 

til Frederikssund, men 

som stadig tilhørte 

Slangerup Sogn. 

Diameter på 126 cm 

og en vægt på 1,5 ton. 



Tak fordi I kikkede med ! 

Ønskes mere detaljeret 

gennemgang af kirkerne i 

Slangerup kan de opleves 

på hjemmesiden: 

www.slangerupkirke.info 

Med venlig hilsen 

Erik Fristrøm 



SLUT 


