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Erik Ejegods kirke. Sakses oplysning om, at Erik Ejegod skal have hjemsendt re
likvier fra Byzans til en kirke i Slangerup, som han selv havde bygget, er meddelt p. 
2023. Arkæologiske undersøgelser har vist, at der på nonneklostrets grund ligger rui
ner af en kirke, ældre end klostret. Efter sin plan og sit materiale må den henføres til 
tiden o. 1100; hvis Sakses beretning er rigtig, og hvis stednavnet er knyttet til den 
rette lokalitet (sml. Sundbo I, 23), kan Erik Ejegod have været kirkens grundlægger. 
Byggeriet må da anses for at være påbegyndt eller gennemført i hans regeringstid 
(1095—1103). — S. Nicolai’s navn er knyttet til det yngre kloster, og han kan have 
været den ældre kirkes værnehelgen. Relikvier af denne hellige mand var blandt dem, 
kongen hjemsendte fra Byzans 1103. Vi ved ikke om kirken, hvortil kongen må have 
haft patronatsretten, har fungeret som sognekirke, indtil bygning og grund noget før 
1170 er blevet overdraget nonnerne til deres klosterstiftelse.

Vor Frue og S. Nicolai kloster. Cistercienserkirker og -klostre synes altid viet Vor 
Frue, og denne regel må være fulgt i Slangerup. I Lunde doinkapitels gaveboger er i 
sidste trediedel af 1100’rne indført en »sanctimonialis sancte Marie et sancti Nicholai 
Slangathorp« (»en from nonne i S. Marie og S. Nicolai, Slangerup«)1. Inden for den samme 
periode nævnes jomfruklostret i udaterede breve og notitser2, men først 1383 omtales 
det som værende af Cistercienserordenen3; 1356 og 1466 kaldes det Vor Frue kloster4. 
Dets stiftelse er blevet sat i forbindelse med Valdemar I.s dynastipolitik5. 1311 fik klo
sterjomfruerne et beskyttelses- og privilegiebrev6, og 1344 fik de al kongelig jord i Slan
gerup og den kongelige del af Sigerslevvester og kirken med al kongelig ret; til gengæld 
skulle Agnete, kong Birgers datter, have frit ophold i klostret7. 1517 fik doktor Bartram 
kongelig forleningsbrev derpå8, og blandt senere besiddere kan nævnes den kongelige 
bygmester, Morten Bussert, som besad det fra 1529 til sin død 15539. Samme år blev 
noget af godset lagt under Kobenhavns slot; mens en del af resten 1555 blev skænket 
til universitetet; 1559 fik borgerskabet tilladelse til at bruge den ager og eng, som brug
tes til klostret10. Klosterjomfruerne omtales sidste gang 155511. Syv år senere fik byen, 
hvis kirke var forfalden og utilstrækkelig (sml. p. 2024), overdraget et tidligere »klo
sters stenhus, liggende næst sønden og østen op til klosterkirken«, som de måtte lade 
gøre færdig og bruge til rådhus, mens klosterkirken med kirkegård overdroges til sogne
kirke12; det vides ikke, om den kom i brug, og det er ikke udelukket, at den blev ned
revet før sognekirken ombyggedes (sml. p. 2028). Klosterkirken er blot nævnt som non
nernes kirke (»ecclesia monialium«) i kilderne fra 1246 og 130713. Et brev fra 1574 oply
ser, at sognepræsten ved bykirken havde forrettet tjenesten ved Vor Frue alter (for
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mentlig højaltret), medens klostret bestod; herfor modtog han landgilde af to købstads
gårde i Slangerup, som ifølge den tidligere »priorisse og menigkonvent« i sin tid var fun
deret til Vor Frue kapel14. Endnu 1615 omtales klosterkirkegården15.

En mønt fra Erik Menveds tid (1286—1319) blev 1973 fundet syd for koret, under 
eller nær laget med nedstyrtet murværk (p. 2122); i Nationalmuseets møntsamling.

Indledning. Arkæologiske undersøgelser er gennemført 1936 (—38), 1945 og 
197316. Ved den første lykkedes det gennem et net af søgegrøfter at stedfæste 
anlægget og skabe nogenlunde klarhed over dets plan og udstrækning; endvidere 
blev det fastslået, at den tilhørende kirke måtte være langt ældre end kloster
stiftelsen. De to følgende udgravninger havde til formål at supplere oplysninger
ne om kirkebygningens oprindelige udformning og om de ændringer, der var 
foranlediget af klostrets oprettelse. Men både vedrørende kirken og selve 
klostret er der endnu mange uklare punkter; adskillige vedrører kirken, og 
flere af dem vil først kunne belyses gennem gravninger i forbindelse med om
bygninger af de på arealet stående bygninger. Af oplysninger fra lokalt hold 
kan der drages visse slutninger om kirkegårdens udstrækning.

Beliggenhed og kirkegård. Klostergrunden ligger kun nogle få hundrede meter 
syd for sognekirken, og umiddelbart vest for det gamle kirketorvs sydende. 
Kirken indgår som nordfløj i klosteranlægget; efter nedrivningen er to gader 
ført ind over grunden. Svaldergade stryger tæt forbi kirkens nordmur omend 
ikke helt parallel med denne, mens den nord-sydgående strækning af Kloster
stræde, der danner en næsten ret vinkel med Svaldergade, passerer tværs 
over kirkens vestre del og klostrets sydfløj. Klostergrunden må have strakt sig 
så langt mod vest, at den dannede sydgrænse for Hestetorvet.

Kirkegårdens grænser er ukendte; før klostertiden må der have været be
gravelsesplads hele vejen rundt om kirken. Siden er arealet blevet indskrænket 
ved opførelsen af klostret på kirkens sydside; det er sikkert, at der har fundet 
talrige begravelser sted i den egentlige klostergård ligesom vel også i kirken, 
men samtidig har man antagelig opretholdt den ældre kirkegård i nord. Så
ledes skal der i 1900’rnes begyndelse være opgravet to-tre skeletter i kælderen 
under et af husene på Svaldergades nordside (nr. 2 fra Hestetorvet)17. På 
sydsiden af gaden, i og omkring Klosterstræde, der som nævnt løber ind over 
kirke og kloster, er der ved flere lejligheder truffet begravelser; de ældste nota
ter fra efter bybranden 172418. Om begravelser syd for kirken kor, se p. 2132.

Om det egentlige kloster gav 1936-undersøgelsen relativt gode holdepunkter. 
Indtil videre må man regne med, at det foruden kirken har bestået af tre længer 
omkring en retkantet klostergård. Bedst oplyst er sydlløjen, hvis vestgavl 
flugter nogenlunde med kirketårnets vestmur. Det er derimod ikke klart, 
hvor langt fløjen har strakt sig mod øst. Et kælderagtigt, hvælvet rum i vest
enden daterer længen til senmiddelalderen. De spredte fundamentrester af 
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Fig. 1. †Klosterkirke. Situationsplan. 1:600. Tomtens nuværende bebyggelse i forhold til kloster- 
anlægget. Kirken er indtegnet efter den rekonstruerede plan (fig. 3); for klostrets vedkommende 

er kun de nogenlunde sikre facadelinjer angivet. Tegnet af Jens Hald Jensen 1974.

østfløjen tillader ikke fastlægning af façadelinjer eller ruminddeling, hverken i 
den ældste byggeperiode (sml. ændringer i kirkens søndre sideskib) eller senere. 
På vestfløjens forventede plads er der ikke foretaget undersøgelser19.

I en af undersøgelsens smalle søgegrøfter blev der lidt vest for den plads, 
hvor østfløjen har ligget, iagttaget frådstensmurværk, der tolkedes som et hus
hjørne; Vilhelm Lorenzen har antydet, det kunne stamme fra den kongsgård, 
hvori Erik Ejegod ifølge Sakse skulle være født (sml. p. 2023), mens C. G. 
Schultz i Trap forsigtigt taler om et byggeri fra samme periode som kirken20. I 
betragtning af det sparsomme dokumentationsmateriale fra udgravningen 
som helhed og vedrørende dette fund i særdeleshed må der udvises den største 

Danmarks Kirker, Frederiksborg amt 134
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forsigtighed med videregående tolkninger21. Her som andetsteds er det tyde
ligt, at undersøgerne, hvis store fortjeneste er påvisningen af klostret og dets 
ældre kirke, har stået over for problemer, der ikke kunne løses inden for søge- 
grøfternes snævre rammer22.

Kirken fra o. 1100. De hidtidige undersøgelser har vist, at kirken, før klostret 
stiftedes, var et treskibet anlæg, der mod øst havde et smallere kor med apsis 
og mod vest et tårnparti af særpræget udformning; mod øst var sideskibene af
sluttet med en apsis, og midtskibet åbnede sig til koret med en stor triumfbue.

Efter klosterstiftelsen og tilsyneladende på meget forskellige tidspunkter er 
der gennemført omfattende bygningsændringer, som kun kan udredes i meget 
grove træk (p. 2128).

Dateringen af den oprindelige bygning hviler dels på vor viden om det senere 
tilknyttede kloster, dels på materialet og dets forarbejdning, der i sammen
hæng med planens hovedtræk røber stort slægtskab med den gruppe af kirker, 
som må henføres til tiden o. 110023. Netop med hensyn til planen står Slange- 
rupkirken tilsyneladende Vor Frue i Roskilde meget nær24; den er opført i 
slutningen af 1000-årene af Roskildebispen Svend Nordmand (1073—88) 
og havde som Slangerup et samtidigt eller meget tidligt tilføjet tårn. Kirken i 
Slangerup er længere end Vor Frue, så lang, at den i rækken af tidlige sten
kirker kun overgås af kirken i Odense; denne skal være grundlagt af Knud den 
hellige († 1086) og menes at have stået færdig kort efter 1100. Størrelsesordenen 
og den rige planudformning sandsynliggør, at der er tale om en opgave, som på 
daværende tidspunkt vanskeligt kan tænkes løst af andre end en kongelig byg
herre; dette gør det sandsynligt, at Sakse har ret i at udpege Erik Ejegod som 
kirkestifter; han er da fulgt i sin broder, Knud den helliges, spor.

Materialet er frådstenskvadre. De hviler på en tre-fire skifter høj syld af 
kampesten, der er pakket sammen, således at oversiden danner en meget jævn 
flade som basis for selve murværket. Kvadrene er omhyggeligt tildannede og 
sammenføjet med meget smalle fuger; nogle kvadre er så store, at to af dem ud
fylder en murtykkelse på op mod en meter, men højden af de enkelte skifter er 
kun nogle få centimeter. De fleste steder i kirketomten er kun murværk fra de 
nederste to-tre skifter på plads, og overalt synes der at være tale om fuld mur. 
Dette forhindrer ikke, at murene over sokkelhøjde har været udført som kasse
mur med kerne af små kampesten i mørtel; en sådan fremgangsmåde anes i 
nordre sideskibsmur (sml. fig. 2), og den er 1973 fastslået på nedstyrtet mur
værk. Disse murklodser (fig. 8) viser også, at man i hjørner og andet steds i 
muren undertiden har rejst de store kvadre på kant, så de indgår som en skal 
eller finér på murkernen.

Sokkelforhold og murtykkelser. I det omfang, det er muligt at sammenholde 
nivellementerne fra de tre udgravninger, taler resultaterne for, at kirken er 
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bygget på et i øst-vestlig retning omtrent vandret terræn. Kampestensfunda- 
mentets underkant er ført ned i den faste bund af gult sand, og dets overkant, 
som ligger omkring halvanden meter under nuværende terræn, angiver nogen
lunde byggeniveauet25. To steder er der fundet profilerede sokkelsten på plads, 
i tårnets vestmur (sml. p. 2126) og midt i nordre sideskibsmur; fig. 2 belyser 
forholdene det sidste sted, hvor murværket blottedes 193626. De to underste 
skifter af frådsten må betragtes som afretningsmurværk, der synes at svare 
ret nøje til forholdene andetsteds i kirken. Herpå hviler det profilerede sokkel
skifte, som danner overgang til façademuren. Profilen her røber parallellitet 
med den faldende karnis over skarpkantet rille på en løs kvader, fundet 1973 
ved korets sydside (fig. 5 c).

Murtykkelsen over soklen i nordre sideskibsmur har kunnet måles direkte 
(det gælder også tårnets vestmur, sml. p. 2126); den er opgivet til 97 cm, og det 
er sandsynligt, at muren i hovedapsiden har haft samme mål, idet murværket 
under sokkelhøjde her er ca. 120 cm bredt. Sideskibsapsiderne har derimod 
været tyndere; i syd er tykkelsen under sokkelhøjde kun 80 cm. Korets lang-

134*

Fig. 2. †Klosterkirke. Nordre sideskibsmur, set mod øst (p. 2123). Den 1936 fremgravede sokkels 
profilerede led synes at have samme form som fig. 5 c.

Hugo Matthiessen 1936
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mure må have haft et mål midt mellem de andre, eftersom det er tydeligt, at 
underste skifte af sydmuren har været 102—03 cm bredt. Disse overvejelser 
gælder naturligvis kun under den forudsætning, at den på nordre sideskibsmur 
fundne sokkel løb bygningen rundt (tårnet undtaget). Tykkelsen af arkade
murene omtales i forbindelse med skibet.

Det oprindelige østparti: kor med apsis. Kendt er et kort stræk af apsidens 
mur27 samt den nøjagtige placering og tykkelse af søndre kormur på det sted, 
hvor den stødte op til triumfmuren. Disse forhold har dannet grundlag for en 
rekonstruktion (fig. 3), der adskiller sig en del fra den, der kunne udarbejdes 
efter 1936. Spørgsmålet om korets længde står åbent, eftersom man ikke kan 
udelukke den mulighed, at apsiden har ligget mere fri af korgavlen end vist. 
Også vedrørende apsidens bredde i forhold til korets er der uklarhed, men der 
kan ikke være tvivl om, at lidt af korgavlen har været synlig på begge sider 
svarende til, at koret er lidt smallere end midtskibet.

Den tidligere omtalte nedrivning af frådstensmurværket til under sokkel
højde har udslettet så godt som alle spor af den arkitektoniske udsmykning, 
der har præget bygningen. For korets vedkommende synes der dog at være et 
fingerpeg i to nedfaldne murklodser (fig. 8), som ligger et par meter syd for 
bygningsafsnittet. Den østligste stammer fra et murhjørne, og med rimelighed 
kan man på grund af fundstedet henføre den til korets sydøstre. Den viser, at 
hjørnet har været forsynet med en 37 cm bred og 3—4 cm fremspringende 
endelisén28. En tilsvarende må have været at finde ved den pågældende murs 
anden ende, og imellem dem kan der have været en stor eller et par mindre 
façadeblændinger. En sådan arkitektur er påvist i Roskilde Vor Frues søndre 
kormur, hvor der fandtes to blændingsfelter29. Også den nogenlunde samtidige 
Tamdrup kirke ved Horsens har et kor med façadeblændinger; der findes fire 
(tidligere måske fem) i hver langmur, alle afsluttet med en rundbue30.

Hvis det løstliggende murhjørne som antaget har hørt til i koret, afgiver det 
tillige et udsagn om, at mindstemålet for apsidens tilbagetræden i forhold til 
korhjørnet er 16 cm.

Midt- og sideskibe. Den samlede udvendige bredde af de tre skibe har været 
ca. 16,9 m. Afstanden mellem midtskibsmurene er målt til 6,80 m, hvilket vil 
sige, at rummets frie bredde må have været lidt større, idet man nok må for
vente, at arkadepillerne har været udstyret med en sokkel. Af samme årsag 
kan man regne med, at den frie indre bredde af sideskibene har været en smule 
større end de målte 2,85 m. Forholdet mellem side- og midtskib har da været 
1:2,3. Midtskibets længde, målt mellem triumfmur og tårnets østside, var ca.
28,5 m, der også angiver målet på sideskibene, med mindre de smalle rum i 
tårnpartiet skal opfattes som hørende hertil.

Hoveddispositionen af det tredelte skib er således fastlagt med god sikker- 
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Fig. 3. †Klosterkirke. Plan. 1:300. Rekonstruktion 
af kirkens skikkelse forud for klosterstiftelsen; 
middelalderlige ændringer er angivet med rødt 

(sml, p. 2128f). Ved El. M. 1973.

hed. Kendt er sokkelforhold og mur- 
tykkelse i sideskibsmurene, men an
gående midtskibsmurene og deres ar
kadepiller hersker der usikkerhed. 
1973 blottedes et lille stykke af den 
søndre, hvor den støder sammen med 
sideskibsapsiden; begge dele har kun 
bevaret de to skifter frådstensmur- 
værk, der andetsteds danner basis for 
sokkelskiftet. Med kendskab til dette 
punkt må man antage, at de stræk
ninger af samme mur, som afdækkedes 
1936, ligger i samme dybde og derfor 
må være strækmuren under rækken 
af arkadepiller. Også den forholdsvis 
store murtykkelse (115—122 cm, målt 
i både syd- og nordsiden af midtskibet) 
kunne tyde på, at man befinder sig 
under sokkelhøjde. Et fotografi fra 
193631 belyser forholdene midtvejs i 
søndre midtskibsmur, hvor der er en 
niveauforskel i frådstensmurværket. 
Vest for skellet er der over sylden to 
skifter frådsten, øst for derimod tre; 
dette spring kan repræsentere vest
siden af en arkadepille, således som 
det tolkedes efter undersøgelsen; dog 
må man nok i så fald regne med, at 
afsættet ikke angiver selve arkade
pillen, men plinten under sokkelskif
tet. Udstrækningen i østlig retning 
blev ikke fastslået; såvidt dokumen
tationsmaterialet fra 1936 strækker, 
blev der heller ikke andre steder i 
syd eller nord afdækket murrester, 
som giver den sikkerhed for den lang
strakte form på og antallet af arkade
piller, som planen fra samme år er 
udtryk for32. På den her som lig. 3 
gengivne plan har man derfor und-
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ladt at rekonstruere arkadepillerne, men alene vist strækmuren med en punk
teret skravering på de steder, hvor den skønnes at have være afdækket 1936. 
Man kan ikke udelukke muligheden af, at hver af murene har haft otte kva
dratiske piller33.

Kirkens indre. Uanset hvordan det forholder sig med antallet af arkader, må 
man regne med, at midtskibet har hævet sig op over lave sideskibstage, så 
tværsnittet har været basilikalt og midtskibet forsynet med højkirkevinduer. 
Mod koret har det åbnet sig med en triumfbue, hvis bredde har været ca. fire 
meter. Overdækningen har været af træ undtagen i de tre apsider, der sikkert 
havde halvkuppelhvælv, muret af frådsten. Tagene var muligvis tækket med 
bly. I hovedapsiden blev der fundet gulv rester af frådstensflager nogle få cm 
over kampestenssylden, mens der i midtskibet var belægning med piksten.

Tårnet. Undersøgelsen 1945 kom i gang, fordi den stedlige sognepræst havde 
iværksat en mindre gravning, som havde til formål at påvise skibets vestgavl. 
De ved den udvidede gravning påviste murrester var dog af et sådant tilsnit, 
at C. M. Smidt uden tøven måtte afvise tanken om, at de skulle stamme fra 
midtskibets vestende; i sin dagbog fastslår han, at ikke mindst vestmurens 
anselige tykkelse og solide fundamentering må vidne om, at kirken har været 
udstyret med et stort tårn.

Murværket er af veltildannede frådstenskvadre som resten af kirken; funda
menterne er ført ned i fast bund og lagt af ret store kampesten med iblanding 
af frådsten. Af vestmuren, der knap er to meter tyk, står kun de nederste par 
skifter, hvoraf det øverste er et sokkelskifte med en stærkt fremspringende 
hulkel (fig. 5 a), mens der i nord og syd er bevaret frådstensmurværk i en 
højde af indtil 46—65 cm over fundamentet. Murene her er betydelig spinklere 
og uden profileret sokkel; den søndre ender mod øst i en slags vægpille, der må 
opfattes som vederlag for søndre midtskibsmurs vestligste arkade. På det sted, 
hvor man i så fald må vente at finde skibets vestgavl (med dens arkade til 
tårnrummet), viser tårnets formodede sydmur ansats til både nord- og syd
gående mure. Den tilsvarende nordmur, der er stærkt ombygget i tegl, kunne 
kun blottes på nordsiden, hvor der fandtes mindelser om piller eller åbninger. 
Helt mod øst havde muren et udadgående fremspring eller en hjørnepille, der 
analogt med forholdene i syd må høre sammen med nordre sideskibs vestmur.

Der er intet i de hidtil omtalte mure, som strider mod, at kirken har haft 
et nogenlunde kvadratisk vesttårn af indre bredde som midtskibet; men visse 
detaljer blandt andet i forbindelse med det eventuelle sydvesthjørne vidner 
om, at tårnpartiet kan have været mere kompliceret og af bredde som midt- og 
sideskibe tilsammen34. Det vigtigste indicium er, at tårnets vestmur ikke 
standser på det sted, som angives af sydmurens flugt. Ganske vist er der i den 
profilerede sokkel markeret et hjørne her (fig. 7). Profilen standser imidler- 
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tid op få centimeter efter knækket og har aldrig løbet videre mod øst; Krins 
har antaget, at stoppet skyldes et dørsted i vestmurens forlængelse mod syd, 
men det er måske mere rimeligt, at profilen efter endnu et knæk har fortsat 
sydover sammen med muren. Hvis det var tilfældet, og hvis forholdene har 
artet sig tilsvarende i nord, hvor bebyggelse hindrer en undersøgelse, må vest
murens midterste del have udmærket sig med et lille fremspring i forhold til 
den øvrige mur. Modsat vestmuren har de to »flankemure« (fig. 5 b) ingen pro- 
filsokkel, hvad man måtte vente, hvis de havde været ydermure. Det bestyrker 
vestmurens vidnesbyrd om et bredt tårnparti, der har haft et stort midtrum 
flankeret af smallere siderum i forlængelse af sideskibene. Et uanseligt stykke 
frådstensmur på Smidts opmåling ligger tilsyneladende helt på linje med søndre 
sideskibsmur og kan høre til tårnets sydmur; en sådan antagelse ligger til grund 
for rekonstruktionen af tårnpartiet på fig. 3.

Fig. 4. †Klosterkirke. Søndre sideskibsapsis og kampestensfundamentet for det sekundære kors 
sydmur, set mod øst. En streg angiver frådstenskorets sydside (p. 2129). En tværgående mur for

oven til venstre i billedet er eftermiddelalderlig (p. 2124).

Henrik Græbe 1973
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De kendte dele af tårnet giver naturligvis ikke sikkerhed for, at det er sam
tidigt med resten af kirken; men byggeniveauet og materialet taler for en sam
let planlægning; at tårnsoklen er anderledes end nordre sideskibsmurs, er uden 
betydning for spørgsmålet. Hvordan end byggeriet er afviklet, så er det i alt 
fald udelukket, at tårnet kan være opført efter klosterstiftelsen, da cistercien- 
sernes enkle byggeskik forbød tårne. Tværtimod har anlægget af klosterfløjene 
snarere medført tårnets nedrivning.

En sammenligning med de øvrige tidlige stenkirker i Danmark viser, at den 
på fig. 3 rekonstruerede plan for Slangeruptårnet har slægtninge, når det 
gælder vestfrontens tredeling, men tilsyneladende ingen paralleller; det taler 
dog ikke mod rekonstruktionens rigtighed, eftersom individuelle tårnløsninger 
synes at have været karakteristiske for denne gruppe af kirker og deres byg
herrer35.

Æ N D R I N G E R  O G  T I L F Ø J E L S E R

Selv med det nuværende begrænsede kendskab til kirkeruinen er det tyde
ligt, at bygningen i middelalderens løb har undergået store ændringer. Enkelte 
af dem kan fastslås med sikkerhed, andre kan sandsynliggøres. De registrerede 
ombygninger er formentlig alle en følge af klostrets oprettelse, og derfor kan 
man ikke ud fra forholdene i kirkens sydside slutte sig til, at nordsiden har un
dergået tilsvarende ændringer; nordre sideskib kan bygningshistorisk have haft 
en ganske anden udvikling end søndre, som efterhånden er blevet mere eller 
mindre indkorporeret i det egentlige klosteranlæg. Det står klart, at bygge
arbejderne lidt efter lidt har medført omfattende nedrivninger af frådstens- 
kirken til så stor dybde, at der ved middelalderens slutning ikke kan have været 
mange synlige levn af hverken kor eller tårnparti; også søndre sideskib var 
borte, og dets fjernelse må have medført i det mindste tilmuring af arkaderne i 
søndre midtskibsmur.

Søndre sideskib. Tidligt i klostrets historie må apsiden være fjernet til fordel 
for en østudvidelse; søndre sideskibsmurs forlængelse mod øst har hvilet på 
et kampestensfundament, der ligger dybere end sylden under den oprindelige 
mur. Måske er forklaringen den, at sideskibsforlængelsen skal ses i sammen
hæng med opførelsen af en østre klosterlænge, der i nord mod kirken må for
modes at have rummet et sakristi.

Noget senere synes hele sideskibet at være fjernet eller muligvis omdannet til 
en åben klostergang; herpå tyder en støttepille, der er rejst mod midtskibets 
mur. Det må betragtes som udelukket, at denne pille kan være opført inde 
i et fungerende sideskib; da pillen måske hører sammen med en overhvælvning 
af midtskibet, må sideskibet være fjernet senest ved dette byggearbejde.
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Korets ombygning. Tidligst o. 1350—1400 byggedes et nyt kor af munke
sten. Det blev lidt bredere og noget længere end det gamle, apsiden indbefattet. 
Da den nye korafslutning placeredes længere østover end frådstensapsiden, 
fjernedes dennes murværk kun ned til det nye korgulvs niveau. I syd derimod, 
hvor den nye mur halvvejs anbragtes på den gamles plads, ser det ud til, at 
såvel frådstensmurværk som kampestenssyld er borte. Ganske vist kan det 
ikke udelukkes, at resterne af sylden rummes inden for det vældige og noget 
uordentlige kampestensfundament, hvorpå den nye mur hvilede (fig. 4). I dens 
yderside er kampestensmurværket ført op over daværende terræn, hvor det, 
afrettet med teglbrokker, slutter efter en nogenlunde vandret linje (sml. fig. 
8); kampestensmurværket har dannet en art sokkel, der har været bindig 
med teglstensmuren ovenover. Muren har antagelig været op mod een meter 
tyk, men der er ikke på det forholdsvis lange stræk af sydmuren, som blev 
afdækket 1973, fundet sammenhængende teglmur, således som tilfældet var 
ved korets nordøsthjørne under gravningen 1936. Også her konstateredes en 
kombination af tegl- og kampestensmurværk, samt munkeforbandt og rygfug
ning i indersiden.

Fig. 5. †Klosterkirke. Detaljer. 1:10. Tegnet af Jens Hald Jensen, a. Plan og profil af tårnets vestmur 
(p. 2126). b. Profil af sydsiden på tårnmuren i forlængelse af søndre midtskibsmur (p. 2127). c. Pro

fileret sokkelkvader (sml. fig. 2 og p. 2123). d—h. Formsten af tegl, fundet i og ved kirken; de to 
forste stammer fra vinduesstavværk, de ovrige fra hvælv (p. 2130).
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Trods murværkets karakter tolkedes dette parti som hørende til en senro
mansk korudvidelse med svagt rundet apsis, alt opført i direkte forlængelse af 
frådstenskorets mure. Det har uden tvivl været en medvirkende årsag, at den 
del af hjørnet, som hører til selve østvæggen, udviser en svag indre krumning. 
Endvidere har det været vildledende, at man på daværende tidspunkt troede 
sig bekendt med den nøjagtige placering af det oprindelige kors sydmur36.

Med den viden, 1973-gravningen har givet, er det ikke blot indlysende, at 
koret er totalt ombygget, men også at det må være sket så sent, at en øst
afslutning med apsis på klosterkirken forekommer utænkelig. Snarere må man 
forestille sig østenden formet som tre sider af en polygon, således som det er 
foreslået på rekonstruktionen (fig. 3). I dette billede kan man på fornuftig 
vis indordne udvendige lisener eller støttepiller i overensstemmelse med 
sporet, som 1936 iagttoges på nordøsthjørnet. Også den svage indre krumning 
(hvis den i øvrigt ikke blot skyldes uregelmæssigt murværk under gulvhøjde) 
kan finde sin forklaring i forbindelse med en polygonal korafslutning; før den 
periode, hvori Slangerupkoret må tænkes ombygget, er der eksempler på, at 
korpartier med tre eller flere polygonsider indvendig kan stå med en krum 
væg op til en eller anden højde, der formentlig bestemmes af eventuelle an
satser til hvælv37.

Indre. I forbindelse med korets ombygning opførtes en ny triumfmur mod 
midtskibet, anbragt umiddelbart øst for den oprindelige. Den nye korbue har 
efter fundamentet at dømme været bredere end den gamle, og den har for
mentlig også været højere. Man må antage, at det nye kors mure mindst har 
hævet sig op i højde med midtskibsmurene, og at det har været overhvælvet.
I østenden blev der 1936 fundet mørtelleje for gulvfliser en 10—20 cm over det 
første kors frådstensgulv, og 1973 iagttoges tre glatte lerfliser ved sydmuren.

Arbejder i midtskibet. En støttepille, et par kampesten, som kan høre til 
fundamenter for sekundære vægpiller, og nogle få formsten kan forsigtigvis 
tolkes som hørende til en overhvælvning af midtskibet. Støttepillen, der står 
op mod midtskibets vestre del, er af tegl og bevaret i syv skifters højde; pillen 
må som nævnt være opført, efter at søndre sideskib var nedlagt og efter eller i 
forbindelse med tilmuring af midtskibsmurens arkader. Den er i forbandt 
med et ligeledes teglmuret stykke af langmuren, som mod øst ender med en 
falset vange til en åbning (dør?), og som mod nord har ansats til en vægpille 
eller en nord-sydgående mur. Det sammenhængende murværk vidner om, at 
der her ligesom ganske givet andre steder i midtskibet er gennemført store om
bygninger. Pillen og de på planen (fig. 3) viste kampesten, der er lagt op mod 
midtskibsvæggen, samt nogle trekløverformede ribbesten med platteryg, 
fundet i omgravet fyld inden for kirkens område, leder i første række tanken 
hen på en overhvælvning, der tidsmæssigt må henføres til samme periode som 
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Fig. 6. †Klosterkirke. Hjørne mellem søndre sideskibsapsis og midtskibets østmur; streger markerer 
fortandingen til det oprindelige kors sydmur (p. 2124).

Fig. 7. †Klosterkirke. Tårnets vestmur, set mod nord. I forgrunden ses den forkroppede hulkant- 
sokkel og muren, der lober videre mod syd (p. 2126).

korets nybygning. Andre løstfundne formsten (fig. 5 d—e) kan bedst sættes i 
forbindelse med dør- og vinduesændringer. — Hvordan det nu end forholder sig 
med midtskibets eventuelle hvælv, må man erindre sig, at kirken ved et nonne
kloster måske havde et nonnekor i skibets vestende; var det tilfældet her, kan 
teglmurværket med støttepillen hore hjemme i dette billede sammen med en 
ombygning af det specielle pulpitur.

Tårnets ombygning. Også dette særprægede parti blev offer for en af de 
mange forandringer, der fulgte i klostrets kølvand. C. M. Smidt, der varetog 
1945-udgravningen, mener, at der rejstes et nyt tårn på stedet. Han skriver 
herom i sin lommebog: »Mægtige kampesten er lagt som et nyt fundament 
ovenpå resterne af frådstensmurværket på det gamle tårns sydmur og vestmur, 
og herpå er der rester af munkestensmurværk«. Samme kilde oplyser for nord
murens vedkommende, at der her på murens nordside er iagttaget meget dybt
gående reparationer eller suppleringer med munkesten i frådstensmurværket.

Om kirkens skæbne efterreformationen ved vi, at byen fik den tilbudt som 
sognekirke 1562 (sml. p. 2119), men valgte at forny deres egen fuldstændigt 
(p. 2028). Eftersom dette byggeri først gennemførtes o. 1586—88, kan sognet 
interimistisk have gjort brug af klosterkirken. Længe kan det dog ikke have 
varet, hvis man kan fæste lid til en efterretning fra 1700’rne, der meddeler, 
at klosterkirken blev nedbrudt 1572, og materialerne skænket til Ringsted 
kloster38.

Nedbrydningen af kirken synes dog at være foretaget i flere etaper, og det 
er sikkert, at koret har stået alene i nogen tid, aflukket mod vest af en to sten 

Henrik Græbe 1973 C. M. Smidt 1945
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tyk mur, opført af teglbrokker, nogle få centimeter øst for den yngste triumf- 
mur (sml. fig. 4). Om en søjletromle, af granit, i sognekirken (sml. p. 2117). 

En del af kirkens inventar synes overladt sognekirken (sml. p. 2046)39.
En muret frådstensgrav syd for koret og delvis dækket af fundamentet til det 

nye kor berørtes af gravningen 1973. Samme sted, men lidt sydligere blev der 
truffet mange begravelser, som formentlig hidrører fra en gravplads i kloster
gården. Om andre begravelser, se kirkegården p. 2120.

K I L D E R  O G  H E N V I S N I N G E R
Nationalmuseet: Indberetning fra gravningen 1973 af Henrik Græbe. Endvidere foto

grafisk materiale fra de to foregående gravninger.
Tegninger fra de tre udgravninger findes i NM.
Notebøger i NM. Charles Christensen nr. 20, p. 49—61, og C. M. Smidt 1945.
Litteratur. Vilhelm Lorenzen: De danske Cistercienserklostres Bygningshistorie, 1941, 

p. 189—97 med tilhorende tavler samt tillæg I, p. 309—10, udgravningsarbejderne 
1936—38. Af Charles Christensen (Lorenzen).

Historisk indledning ved Jorgen Steen Jensen, bygningsbeskrivelse ved Elna Moller.

1 Lunde Domkapitels Gaveboger, ed. C. Weeke. 1884—89. Skriften daterer indforsien 
under XV Ival. Maji (17. april) til sidste trediedel af 1100’rne. 2 S.R.D. VI, 26. Abbed 
Vilhelms breve nr. 28 »ad conventum Virginum« og nr. 29. Ligeledes DiplDan. (DaRigBr.) 
2. rk. I, 332, 22. marts 1261, » . . .  monialis in Slangathorp . . . « ,  og 2. rk. V, 40, 13. juni 
1299. 3 Repert. 1. rk. II, nr. 3418, 20. sept. 1383. 4 S.R.D. VI, 171; Eskildsos og 
Æbelholts Diplomatarium LVI, 1356, »monasterium beatæ Virginis« og Repert. II, 1 bd. 
2123, 24. juli 1466. 5 Lorenzen p. 190. 6 DiplDan. 2. rk. VI, 377, 26. dec. 1311. 
7 DiplDan. 3. rk. II, 13, 25. jan. eller 8. febr. 1344. Det må efter sammenhængen antages, 
at der er tale om kirken i Sigerslevvester og ikke kirken i Slangerup. 8 P. F. Suhm: 
Samlinger til den Danske Historie, 1781, 2. rk. I, 153. 9 Kong Frederik den Førstes 
danske Registranter, ed. Kr. Erslev og \V. Mollerup, 1879, p. 217, 24. juni 1529. 10 Kanc
Brevb. 30. juli 1553, 29. sept. 1555 og 13. okt. 1559. 11 KancBrevb. 1. okt. 1555.
12 KancBrevb. 6. febr. 1562; citat efter Kgl. Bibl. Thottske Saml. 1390, 4°, Volumen 
quod inscribitur Manuscripta historico-topographica. Breve ang. Slangerup, nr. 11.
13 Codex, p. 116, nr. 100, 17. aug. 1246, og DiplDan. 2. rk. VI, 91, 9. okt. 1307. 14 Kanc
Brevb. 6. marts 1574. 15 Arne Sundbo: Frederikssund og Købstaden Slangerups hi
storie, 1931, I, 53. 16 Den første undersøgelse gennemførtes af Charles Christensen til 
brug for Vilhelm Lorenzens bog om de danske cistercienserklostre og i samarbejde med 
forfatteren. Der foreligger notebog og fotografier fra 1936, men ifølge tillægget til nævnte 
bog må der være foretaget supplerende gravninger 1938. — 1945 udgravedes tårnet ved
C. M. Smidt og 1973 dele af korets sydside og søndre sideskibs østende ved Henrik Græbe. 
17 Se indberetning om torvets tingsten ved Hugo Matthiessen 1920, i NM. 18 Arne 
Sundbo I, 30 (jfr. note 15). 19 Ved tidligere lejligheder skal der her være iagttaget 
svære nord-sydgående fundamenter og en brønd (sml. Lorenzen, tillæg, p. 310, sp. 2).
20 Med udgangspunkt i Schultz’ idé har Gina Gertrud Smitli (De danske nonneklostre 
indtil ca. 1250, i KirkehistSaml. 1973, p. 7) foreslået, at frådstensresterne kunne hidrøre 
fra et nonnekloster grundlagt af Erik Ejegod. 21 Hverken fotografier, skitser eller dag
bogsoptegnelser åbner mulighed for en vurdering af denne og visse andre murrester samt 
deres betydning i helheden. 22 Dette forklarer antagelig, at et murstykke, af dækket 
syd for koret, på 1936-planen indgår som led i muren mellem klostrets østfløj og kirkens 
forlængede sideskib. Ved den større udgravning det pågældende sted 1973 kunne styk- 
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Henrik Græbe 1973

ket bestemmes som en sammenhængende, nedfalden klods fra kirkens sydmur. 23 Se 
Hubert Krins: Die frühen Steinkirchen Danemarks. Dissertation, Hamburg 1968. For
uden monografier af de enkelte kirker bringer forfatteren bl. a. en systematisk gennem
gang af enkeltformer. 24 DK. Kbh. Amt p. 58. 25 Overkant af fundament i søndre 
sideskibs apsis ligger i landskote 24,9, i tårnets vestmur i 25,3. Sidste sted er højden 
herfra til overkant af sokkel kun 25 cm, mens soklen i nordre sideskib (sml. fig. 2), 
har været betydelig højere; dette skulle indebære, at sokkeloverkanten kan have lig
get i omtrent samme niveau bygningen rundt. 26 Planen hos Lorenzen (tavle XXXVI) 
antyder endvidere kendskab til soklen under søndre sideskibsmur. Det har ikke været 
muligt i skitsebogen at finde notater herom, men måske er undersøgelsen gennemført 
senere. Den af Charles Christensen udførte tegning af soklen (tavle XXXVII) må skøn
nes at stamme fra sydmuren, idet hverken antallet af skifter eller det profilerede led 
stemmer med fotografiet af nordmuren. Sml. i ovrigt I‹rins (p. 63f.), der formoder, at 
profileringen på tegningen kan repræsentere en forvitret udgave af soklen. 27 Et fo
tografi heraf er gengivet hos Lorenzen p. 192. 28 Uanset den misvisende måde, hvorpå 
den vestre murklods indgår i 1936-planen (jfr. note 22), har Lorenzen i sin tekst været 
klar over, at i hvert fald den ene murrest var bevis for, at kirken har haft lisener. 29 C. G. 
Schultz: Vor Frue i Roskilde, i ÅrbOldkHist. 1936, p. 187f. 30 Krins p. 67f. 31 Gen
givet hos Lorenzen p. 194. 32 Nærlæsning af planens blyants- og tuschstreger kunne i 
øvrigt tyde på, at planen vedrorende dette punkt fremviser en blanding af gravnings- 
resultater og rekonstruktion. — Krins (p. 125 f. med note 605) gør i forbindelse med de 
aflange arkadepiller opmærksom på forholdene i Bremens og Kølns ældre domkirker, hvor 
piller er registreret med en længde på henholdsvis 148 og 170 cm; Slangerupplanen an
giver en tilsvarende længde på ca. 220 cm! 33 Kendskabet til midtskibets længde, der 
er en folge af tårngravningen 1945, åbner mulighed for dette rekonstruktionsforslag. 
Forestiller man sig kvadratiske arkadepiller som i Roskilde Vor Frue og Odense S. Knud 
samt en arkadebredde på et par meter, som det kendes i Roskilde, kan Slangerup have 
haft ni arkader og otte piller (vestsiden af den fjerde fra øst falder da sammen med det 
nævnte spring i søndre midtskibsmur, som indgår med stor vægt i 1936-rekonstruktio- 
nen). 34 Krins har (p. 64f.) som den første gjort opmærksom på tårnets særpræg; sam

Fig. 8. †Klosterkirke. Sammenhængende frådstensmurværk i udgravningsfeltet på korets sydside. 
Stykket til højre stammer fra et hjørne og viser, at muren har haft endelisen (p. 2122, 2124).
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tidig fremsætter han en hypotese om et vestligt tværskib, for hvilket der dog ikke synes 
at være noget grundlag. 35 De fire frådstenskirker, som roskildebispen Svend Nord
mand byggede, har helt forskellige tårnløsninger. Sml. Olaf Olsen: Sankt Mikkel i Sla
gelse, i Nationalmuseets arbejdsmark 1972, p. 142, fig. 13. — Også Odense S. Knud og 
Asmild ved Viborg kan nævnes. 36 En gennemgang af målene i notebogen røber en 
mindre fejl ved optegningen af 1936-planen, hvorved den sekundære kormur er placeret 
lidt for langt mod syd. 37 Roskilde bispegårds kapel (DK. Kbh. Amt p. 143) og S. 
Jørgens kirke i Svendborg (Olaf Olsen: De spedalskes kapel, i Fynske Minder 1963). 
38 Kgl. Bibl. Kallske saml. Fol. 48. E. J. Jessens saml. til Frederiksborg og Kronborg 
amters beskrivelse. 39 Ved Frederiksborg slots brand 1859 blev der ødelagt to klok
ker. De var støbt 1512, af Johannes Fastenowe, den ene til biskop Nicolaus’ ære. Sml. 
p. 1686 med tilhørende note 61, der oplyser, at man tidligere har nævnt Æbelholt klo
sterkirke som stedet, hvortil de kunne være støbt, men at det på grund af helgenens navn 
er mere nærliggende at henføre dem til Slangerup.


