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Fig. 65. Slangerup. Detalje af lysearm nr. 1 (p. 2084).

†S. M I K A E L S  K I R K E

Bortset fra tårnet, som i forhøjet stand indgår i den nuværende bygning 
(sml. p. 2028), er vor viden minimal om den kirke, der blev nedrevet 1585—86. 
Som det fremgår af indledningen (p. 2024) er bygningens tilstand kun omtalt i 
to kilder (1562 og 1576), der næsten enslydende beretter om dens forfald og 
lidenhed1.

Den eneste hjælp til en vurdering af den forsvundne bygning findes i tårnet; 
svage aftryk i fugemørtlen på dettes østmur genspejler skibets tagform. Spo
rene fremkom, da tårnmuren (der hviler på nedre del af kirkens vestgavl eller 
står på dennes plads), opførtes mod skibets næstvestligste spærfag. Det kan 
fastslås, at den nedrevne bygnings tagryg har ligget ca. een meter under bunden 
i tårnets daværende glamhuller, hvilket vil sige ca. fem meter under den nu
værende bygnings tagryg. Sammenholdes tagsporet med den gamle bygnings 
minimumsbredde (tårnets udstrækning i nord—syd), kan man slutte sig til 
en murhøjde på ca. fem meter; har skibet, som det oftest er tilfældet, haft et 
fremspring for tårnet, må højden have været lidt mindre, omtrent svarende 
til halvdelen af den nuværende kirkes højde. — Forudsat at bygningen har 
været af gængs type, dvs. bestående af kor og skib samt muligvis et tårn, 
må den søges inden for den nuværende bygnings tre vestre fag. Det er tidligere 
nævnt, at bygninger, viet S. Mikael, kan være af høj ælde, og derfor kan en 
eventuel undersøgelse muligvis afsløre mere end én stenkirke under gulvet i 
Steenwinkels bygning.
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En søjletromle, af granit, 55 cm høj og 35 cm i tvm., står i den nuværende 
kirkes kor. Proveniensen er ukendt; hvis den har hørt til den ældre kirke 
eller klosterkirken (p. 2119), har den formentlig hørt hjemme i et bygnings- 
afsnit af lidt særpræget udformning, f.eks. en tvedelt arkade i et tårn, efter
som diameteren er for stor til en portalsøjle.

1 Hovedmotivet på det tidligere kobstadssegl i Slangerup er en kirkebygning, men 
næppe nogen efterligning af byens kirke. Den ældst kendte type (fra 1449 og brugt et 
århundrede frem) viser ligesom den yngre et langhus med spir på midten (sml. stolegavl 
fra 1562, p. 2068). På det ældre segl udspringer spiret fra murkronen, som om det til
hørte en centralbygning, på det yngre ses et traditionelt lanternespir. Dette sidste be
nyttedes længe efter, at byen havde fået sin nye kirke 1586—88; man tør ikke tillægge 
seglene kildemæssig værdi for udseendet af den nedrevne kirke. Sml. Poul Bredo Grand- 
jean: Danske Købstæders Segl indtil 1660, 1937, tavle 18 abc.


