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oskilde Domkirke er noget helt specielt. 
Det anerkendte UNESCO i 1995 ved at 
sætte kirken på sin verdensarvsliste. 
Listen rummer de steder, som har værdi 

for alle mennesker, også de generationer, der 
endnu ikke er født. Listen blev skabt i 1972 og 
rummer 1092 steder over hele verden.

Roskilde Domkirke har mange historier og 
ting at vise frem. Verdensarvsdagen giver 
os mulighed for at lege turister i vores egen 
kirke, blive klogere på dens historie, og måske 
blive endnu gladere for vores allesammens 
Domkirke. 

Vi har alle et ansvar for at passe godt på 
Roskilde Domkirke, fejre den og fortælle 
historierne videre til vores venner, forældre, 
bedsteforældre, børn og børnebørn. 

Giv glæden videre…
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Domkirkens Søndre tårn hænger tre 
klokker. En lille, en mellem og en stor. 
Den lille klokke er lavet til ære for Gud. 
Den mellemstore klokke er skabt til at 

gøre folk glade. På den store klokke er der tre 
billeder, som alle viser et gammelt Kristus-
symbol af en pelikan, der lader sine unger 
drikke af sit blod.

Inde i Margrethespiret hænger de to 
nyeste klokker af dem alle. De blev 

lavet for blot 48 år siden, da de to 
forrige klokker smeltede væk i en 
brand, der brød ud i Domkirken 
for 50 år siden.

I Nordre tårn hænger Stormklokken, som 
er den største klokke fra middelalderen i 
hele Danmark. Stormklokken ringer kun tre 
gange om året – til jul, til påske og store 
bededagsaften. I klokken står der skrevet: 
»Jeg priser den sande Gud, jeg kalder folket, 
jeg samler præsteskabet, jeg begræder 
de døde, jeg priser helgenerne, jeg pryder 
festdagene. Min røst er en skræk for alle onde 
ånder!« 

Domkirkens kirkeklokker kimer, når nogen 
skal giftes, skal sige farvel og når påsken 
og julen er over os. I gamle dage fungerede 
klokkerne også som en slags telefon, der gav 
folk besked, hvis der for eksempel opstod 
brand, skulle varsles om krig eller at der igen 
var fred i landet. Dengang havde man jo ikke 
radio, tv eller mobil.

Kirke-
klokkerne
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Domkirken hænger et omkring 500 år 
gammelt ur. Uret er formet som to figurer 
med hver deres klokke og en hest med 
rytter, der dræber en drage. Den første 

figur hedder Kirsten Kimer, hun slår på sin 
lille klokke hvert kvarter. Den anden figur 
hedder Per Døver, han slår på sin klokke hver 
time. Den tredje figur forestiller en ridder, 
der sidder på sin stejlende hest, imens han 
dræber en drage med sit sværd. Hver time 
stejler rytterens hest, og dragen udstøder et 
skrig. 

Ridderen er Sankt Jørgen, en frygtløs kriger. 
Sagnet siger, at han en dag kom til en by, som 
var plaget af en drage. Folkene i byen måtte 
hver dag ofre et får til dragen. 

Men en dag løb de tør for får og måtte i stedet 
ofre deres børn. Familierne trak lod om, hvem 
der skulle ofre deres barn, og turen kom 
også til prinsessen. Sankt Jørgen drog ud og 
dræbte dragen, frelste byen og giftede sig 
med prinsessen.

I Middelalderen var der mange mennesker, 
som blev ramt af spedalskhed. En frygtelig 
sygdom, som man mente gjorde folk til 
djævelens medhjælpere. For at beskytte de 
spedalske mod djævlen gjorde man Sankt 
Jørgen til deres skytshelgen, da man mente, 
at han kunne vinde over alt ondt. Senere 
byggede man et hospital til de spedalske i 
Roskilde. Bydelen, hvor hospitalet lå, blev 
kaldt Sankt Jørgensbjerg.

Sankt 
Jørgen 
og 
dragen
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or omkring 900 år siden byggede 
danerne kun med træ eller sten lavet 
af kildekalk, også kaldet frådsten. 
Domkirken har også været bygget af 

frådsten i begyndelsen, men så kom nogle 
håndværkere og munke til Danmark fra 
Norditalien med en viden om, hvordan man 
lavede mursten af leret i jorden. Dengang 
blev leret kun brugt til at lappe huller med. 
Omkring 70 år senere besluttede den 
daværende Biskop Absalon, at Roskilde 
Domkirke skulle bygges om, denne gang i 
mursten.

Man lavede murstenene ved at forme leret i 
en murstensfacon. Derefter skulle leret tørre 
på jorden, og til sidst skulle de brændes. Det 
er lidt vildt at forestille sig, hvor lang tid det 
har taget at lave nok mursten til en hel kirke. 
Mens stenene lå til tørre i solen, løb der indtil 
flere katte og hunde hen over stenene og 
efterlod små spor i leret. Disse spor kan ses 
rundt om i kirken i dag, hvis man ser godt 
efter. Et af disse spor er dog anderledes, 
meget større end de andre, med tydelige 
spor fra lange klør. Dette spor kan ses i 
Domkirkens øverste del, i vindueskarmen ved 
miniaturefiguren af Domkirken. 
Måske er det sporet fra en ulv?

Fodspor 
i leret
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irkerne i Danmark har altid været 
omgivet af overtro, og Domkirken 
er ingen undtagelse. Der er en stor, 
sort gravsten i korrundingens gulv, 

bag alteret i Roskilde Domkirke. Her sagde 
man i gamle dage, at Helhesten er begravet, 
men man har endnu ikke fundet nogen 
hesteknogler. Skulle man være sikker på ikke 
at møde helhesten, skulle man spytte på 
stenen. Nogen gør det faktisk stadig den dag 
i dag.

Helhesten var et spøgelse, som varslede om 
død, ulykke og sygdom. Hørte man Helhesten 
komme ridende på sine tre hove, skulle man 
skynde sig væk. For hvis man var så uheldig 
at se Helhesten, var det et varsel om, at der 
ville ske noget forfærdeligt for ens familie og i 
værste fald – at man ville dø.

Helhestens oprindelse går helt tilbage til 
dengang kirkegårdene først blev etableret 
i Danmark. Man troede dengang, at hvis 
man blev begravet som den første på en ny 
kirkegård, ville det betyde ulykke for hele 
familien. Man fandt derfor på, at den første, 
som skulle begraves, var en hest. Hesten 
skulle begraves levende og have hugget det 
ene ben af. På den måde ville hesten være 
et sted mellem liv og død og ville derfor 
kunne holde styr på menneskenes dødes 
sjæle. Ligesom dronning Hel af dødsriget fra 
den nordiske mytologi. Heraf kom navnet 
Helhesten.

Det siges, at Helhesten den dag i dag hærger 
i Hersegade, hvor flere har hørt den vandre 
rundt. Den har lysende øjne og spyr med ild. 
Halen og manken er filtrede og beskidte, 
og den ligner et skelet med hud. Det er et 
væmmeligt bæst at møde.

Helhesten K
- den haltende 
hest fra helvede



arald Blåtand var den første til at 
bygge en kirke, hvor Domkirken står 
nu. Kirken var af træ og blev kaldt 
Treenighedskirken.

Harald Blåtand var konge af Danmark om-
kring år 958. Han fik samlet hele Danmark, 
som på det tidspunkt var spredt i mange 
små stammer, med hver sin høvding. 
Blåtand formåede at erobre Danmark fra 
disse høvdinge og samle Norden ved sit 
samarbejde med Norge. For at samle Norden 
blev Harald Blåtand nogle gange nødt til at 
føre krig, men for det meste søgte han at 
samle folk gennem kommunikation og handel 
med andre. På tværs af sprog og traditioner. 

Blåtand blev født som hedensk viking, men 
det lykkedes ham at få danerne til at tro på 
den kristne gud i stedet for Odin og Thor. Dog 
var ikke alle overbevist. Blandt modstanderne 
var Haralds egen søn, Svend Tveskæg, som 
senere ville blive skyld i sin fars død – i en 
kamp om tro.

Harald Blåtand var i sandhed en vigtig konge 
i Danmarkshistorien på grund af hans evne til 
at kommunikere på tværs af forskellige sprog, 
vaner, skikke og religioner. Så vigtig var 
hans færd, at hans navn er blevet symbolet 
på den kommunikation, vi bruger i dag. 
Nemlig Bluetooth. Så næste gang, I kigger på 
Bluetooth-tegnet på jeres mobil eller Ipad, 
så læg mærke til, at det er skabt af de gamle 
runetegn for H og B, Harald Blåtand.

Kong 
Blå-tand 
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