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begyndelsen til Frederikssund og de senere stridigheder. Ved privilegiestadfæstelsen 
1598 optoges atter det 50 år gamle forbehold15, og i de følgende århundreder trykkedes 
byen ved Ude Sundbys og Hillerøds fremvækst, indtil den endeligt nedlagdes som køb
stad 180916.

S. Mikaels kirke omtales første gang med navn 1411, da bisp Jacob af Gardar som vikar 
for Roskildebispen tillod, at kirkens indvielsesdag, der hidtil var fejret S. Briccii dag 
(13. nov.), med bibeholdelse af afladen måtte flyttes til 1. søndag efter Allehelgen (1. 
nov.)17. Kirken kan godt være langt ældre, da S. Mikael er en af Nordens ældste helge
ner. Rimeligvis er det til denne kirkes bygningsfond (»ad fabricam ecclesie«) Cecilie Litle 
1307 skænker 20 mk. af de 60 mk. sjæll., som en speciel ven har betroet hende til sin sjæls 
frelse18. 1456 udstedte otte bisper 40 dages aflad til dem, der besøgte kirken19. I Roskilde
bispens jordebog nævnes Slangerup kun i bispetiendelisten20; 1567 er der 22 tiendeydere 
foruden borgerne21.

1562 og 1576 omtales kirkens mangel på rummelighed; en del af menigheden måtte stå 
ude på kirkegården22. Åbenbart har man opgivet at bruge den i året 1562 overdragne 
klosterkirke. 1573 fik værgerne den jordskyld, der tidligere lå til klosteret, at anvende til 
bygningen, da kirken havde så ringe indkomst, at den ikke kunne holdes vedlige dermed23, 
og 1576 skulle alle sjællandske landsbykirker, som kronen havde jus patronatus til, af 
hvert pund korn af årets indkomst bidrage 1 mk., da borgerne havde besluttet at ned
bryde kirken og opføre en ny24. 1586 anmodede borgerskabet atter kongen om hjælp 
til at opbygge sognekirken fra ny af, da de selv var ude af stand til at bekoste bygge
arbejdet, og kongen støttede med gaver og et lån på 1.000 dl.25. 1588 opfordrede kongen 
til hjælp til kirkens fuldførelse, som endnu samme år blev tilendebragt (se bygnings- 
indskrift, p. 2036)2β. 1592 havde borgerne endnu ikke betalt Hans van Steenwinckel 
»for (kirkens) bygning hand forferdiget haffuer, epter thenn Contract och forthingning, 
Som emellom hannom och ed(e)r giort er«27. Det kneb også med afbetalingen på kongens 
lån, og i 1593, da halvdelen var betalt, eftergaves 250 dl.28.

Beboerne i ladestedet ved Sundby færge begyndte snart at søge den nærmere liggende 
Ude Sundby kirke (p. 652), og sognepræsten i Slangerup mistede sine indtægter. Efter et 
kompromis 1646 fik beboerne 1657 ret til at søge hvilken kirke, de lystede, men skulle 
dog betale til Slangerup, hvad der bekræftedes ved højesteretsdom 166629. I 1730’rne 
søgte sognepræsten at få dommen håndhævet, og 22. april 1746 fastslog et kgl. reskript, 
at Frederikssunds indbyggere skulle betale 20 sl.dl. om året. Fra næste præsteskifte i 
Ude Sundby skulle afgiften udredes af kaldet der; 1815 bortfaldt afgiften30. Siden køb
stadens ophævelse 1809 har kirken været selvejende.

Ved klemmebrevet 1555 bestemtes, at Uvelse kirke skulle være anneks, hvad der stadig 
er tilfældet31. — 1711 blev der efter befaling fra kancelliet oprettet et ligbærerlaug, hvis 
vedtægter konfirmeredes 173132.

På Slangerup overdrev har der ligget et †S. Jørgens hospital for spedalske, der skal have 
været knyttet til †S. Jørgens kapel i Lystrup, LTvelse sogn33.

Indledning og kirkegård. På bakketoppen i byens midte, hvor den middel
alderlige †S. Mikaels kirke gennem århundreder havde udfyldt sin plads som 
sognets og købstadens midtpunkt, rejstes i 1500’rnes næstsidste årti en langt 
større kirke. Siden er byens lave huse genrejst efter flere brande, og Slangerup 
har for anden gang, 1809, mistet sine købstadsrettigheder, i spillet om hvilke 
det vældige kirkebyggeri formentlig har været et væsentligt led. Bevaret er 
derimod den middelalderlige byplans krogede gadenet og torveanlæg. Uæn
dret er også samspillet mellem kirken og torvet på bakkens sydskråning, selv 


