Historien
Harald, Estrid og Svend
Ifølge historien bygger Harald Blåtand en kirke, hvor den nuværende domkirke står. Her bliver han
begravet omkring år 988. Der er dog aldrig fundet fysiske spor efter hverken kirken eller Harald
Blåtands grav.
Kong Svend Estridsen (død 1074) ville gøre Roskilde til ærkebispesæde i Norden. Derfor igangsætter
han byggeriet af en kirke af frådsten (kildekalk) hvor den nuværende domkirke står. I mange år mente man, at ikke bare Svend Estridsen, men også hans mor, Estrid, lå i Domkirken. En DNA-prøve foretaget i 2005 kunne dog påvise, at de skelletterne i de to grave ikke er genetisk beslægtet og de to
var derfor ikke i familie med hinanden. Det er ikke Svend Estridsens mor, der er begravet, men en
anden Estrid.
Absalon og teglsten i 1170
Absalon, Kong Valdemar den Stores gode ven, bliver biskop i Roskilde i 1157. I disse år vinder et nyt
byggemateriale popularitet, nemlig teglstenen. Valdemar den Store går i gang med at bygge en ny stor
kirke af tegl i Ringsted. Absalon indser, at han også må indrette en ny kirke i tegl. Omkring 1170
igangsætter Absalon derfor byggeriet af den nuværende Domkirke i Roskilde.
Gotikken i 1191
Absalon forlader Roskilde i 1191 og Peder Sunesen tager over som biskop. Byggeriet af den nuværende domkirke er langt fra færdigt. Sunesen har studeret i Paris og set de nye franske katedraler,
bygget i gotisk stil. Han stopper derfor byggeriet med den gamle romanske stil, kirken skal nu færdigbygges i gotisk stil og den gamle frådstenskirke rives ned.
Margrete 1. i 1413
I 1413 sker der en afgørende episode i Roskilde Domkirkes status. Margrete 1., Kalmarunionens moder
er død året forinden. Kongen og biskoppen i Roskilde beslutter, at hendes lig skal flyttes til Roskilde
Domkirke fra dets oprindelige plads i Sorø Klosterkirke. En ny sarkofag markerer begyndelsen på den
nye gravkirke for Kalmarunionens regenter.
Brand og Christian 1.
I 1443 brænder store dele af Roskilde og Domkirken beskadiges. Biskop Oluf Mortensen istandsætter kirken og bygger kirkens tre våbenhuse, samt sit eget gravkapel, Skt. Birgittes Kapel. Kong Christian 1. bygger samtidig sit eget eget gravkapel, Helligtrekongers Kapel.
Reformationen i 1536
Martin Luther tanker spreder sig til Danmark. Christian 3. vil gøre Danmark lutheransk og gennemfører reformationen i Danmark i 1536. Roskilde er et af den romersk-katolske kirkes højborge på dette
tidspunkt og modstanden mod Luther er stor. Biskoppen fængsles og kongen sender sin stærkeste
reformator, Hans Tausen, til Roskilde for at indføre den luthersk-evangeliske kirke. I Domkirken
fjernes de mange helgenaltre, kirkens relikvier og jord og skatte inddrages. I 1555 får Domkirken sit
orgel, bygget af Herman Raphaëlis, der skal understøtte menighedens salmesang.

Historien
Christian 4.
En ny altertavle kommer til kirken omkring 1600. Christian 4. opstiller sin egen loge og en prædikestol.
Da dronning Anna Cathrine dør i 1612, bygger Christian 4. et nyt kapel til sin familie. I 1630erne opfører Christian 4. desuden kirkens karakteristiske spir.
Ombygninger og kapeller
I 1690 ryddes det gamle katolske højkor og indrettes til gravplads for Christian 5. Muren imellem
kirken og koret rives ned og alteret flyttes op i koret. I 1770 igangsættes byggeriet af Frederik 5.s
kapel. Byggeriet bliver dog langt dyrere end forventet og kapellet står først færdigt i 1825. I sidste
del af 1800tallet gennemgår kirken en række hårdhændede istandsættelser, hvor en del af den originale kalkmaling fjernes.
Folkeindsamlinger, brand og nye gravmæler
Christian 9.s gravmæle og kapel finansieres ved hjælp af folkeindsamlinger. I 1968 brænder store
dele af Roskilde Domkirkes tag. Efter Frederik 9.s død i 1972 omlægges Domkirkepladsen og kongens
gravplads indrettes i et åbent kapel udenfor kirken, efter kongens eget ønske - og som det eneste af
sin slags.
I 1995 indskrives kirken på UNESCOs Verdensarvsliste. I 2010 opsættes en ny kongeport udført af
Peter Brandes, som også indretter Sankt Andreas Kapel, der bruges til små kirkelige handlinger. Samme år præsenteres en model af Margrethe 2. og Prins Henriks gravmæle, der er udført af kunstneren
Bjørn Nørgaard. Gravmælet skal opstilles i Skt. Birgittes Kapel.

Kongegrave
Danmarks kongelige gravkirke
Kongen er død - længe leve kongen! I Roskilde Domkirke ligger næsten 40 konger og dronninger begravet. Siden Margrete 1.s begravelse i 1413 har kirken været kongehusets gravkirke med enkelte
undtagelser. Alle konger fra Christian 3. (død 1559) ligger begravet i Roskilde Domkirke.
Når regenter dør, udråbes deres efterfølgere med de berømte ord "Kongen er død - længe leve kongen!". En kongelig gravkirke har derfor også en vigtig funktion. De mange gravmæler vidner om kongers og dronningers liv og er samtidig en fysisk påmindelse om, at kongemagten er overdraget fra den
døde til den levende - om kongehusets kontinuitet og berettigelse.
Roskilde Domkirke rummer kongebegravelser fra den tidlige middelalder og helt frem til i dag. Fra
Harald Blåtand til Frederik 9. og Dronning Ingrid. Danmarks nuværende regent, Hendes Majestæt
Dronning Margrethe 2. har allerede udpeget sin fremtidige begravelsesplads i Roskilde Domkirke og
kunstneren Bjørn Nørgaard arbejder på at færdiggøre gravmonumentet.
Harald, Svend og Svend
Vi ved ikke med sikkerhed, om Harald Blåtand (død omk. 988) ligger begravet i Roskilde Domkirke. På
samme vis er det tidligere blevet hævdet, at også Haralds søn, Svend Tveskæg (død 1014), er begravet her. Begge begravelser bygger på middelalderlige kilder, der er skrevet længe efter kongernes
død. Der kan være tale om fejltolkningerne eller bevidste forsøg på, at knytte disse tidligere danske
konger til Roskilde Domkirke af politiske årsager.
Mere sikkert er det, at Svend Estridsen (død 1074) er begravet i Roskilde Domkirke. Tæt på Svends
grav finder man Estrids grav. Dette er tidligere blevet tolket som Svend Estridsens mor. Men en
DNA-undersøgelse foretaget i 2005 påviste, at de to lig ikke er genetisk relateret. Meget taler for,
at det i steder er Harald Hens dronning, Margrete (død 1080) også kendt som Estrid, der ligger begravet tæt på Svend i Domkirken.

Kongegrave

Margrete 1. og unionskongerne 1412-1481
Da den nuværende Roskilde Domkirke stod færdig omkring 1282, var det ikke tanken, at Domkirken
skulle fortsætte som kongelig gravkirke. Siden 1080 var ingen kongelige blevet begravet i Roskilde.
Kongerne blev begravet andre steder, f.eks. Ringsted, Ribe og senere Sorø.
I 1412 blev Margrete 1. begravet i Sorø Klosterkirke. Kort efter blev hun flyttet til Roskilde Domkirke af hendes fostersøn Erik af Pommern. Her blev hun gravlagt lige midt i kirkens kor, efter en tre
dage lang begravelsesfest. Her ligger hun stadig i en vældig sarkofag. Roskilde Domkirke skulle være
gravkirke for Kalmarunionens regenter, da Sorø Klosterkirke var for lille og for tæt forbundet med
danske monarker såsom Valdemar Atterdag.
Erik af Pommern forlod den danske trone og blev begravet i Pommern. Hans efterfølger, Christoffer
af Bayern, døde efter få år på tronen i 1448. Christoffer af Bayern menes at være begravet først i
Domkirkens kor, for siden at blive flyttet til Helligtrekongers Kapel. Christoffer af Bayerns efterfølger blev Christian 1. (død 1481). Omkring 1461 opfører Christian 1. nemlig sit eget gravkapel, Helligtrekongers Kapel, hvor han og dronning Dorothea (død 1495) er begravet.
Kong Hans blev ikke begravet i Roskilde Domkirke, men i Gråbrødre Kirke i Odense, da hans dronning
Christine (død 1521) havde tætte forbindelser til Franciskanerordenen. Efterfølgeren, Christian 2.
(død 1559) forlod tronen i utide og senere fængslet for livstid. Han blev efter eget ønske også begravet i Odense. Christian 2.s efterfølger, Frederik 1., blev derimod begravet i Slesvig Domkirke i
1533.

Kongegrave
Christian 3., Frederik 2. og Christian 4. 1559-1588
Det blev Frederik 2., der igen gjorde Roskilde Domkirke
til kongernes gravkirke. Frederik 2.s far, Christian 3.
(død 1559) blev bisat i Odense, men forsinkelser som
følge af krig, gav Frederik 2. tid til at overveje, hvor
faderen skulle begraves. I stedet for Odense, valgte han
Roskilde Domkirke til sin fars og sin egen begravelse.
Det skete under hensyn til kirkens historiske betydning.
I Helligtrekongers Kapel blev der efterfølgende opstillet
to gravmæler for de to konger. Dermed blev Roskilde
Domkirke Danmarks kongelige gravkirke. Alle konger siden da, er begravet her.
Da Christian 4.s første hustru, Anna Cathrine, døde i
1612, besluttede han at opføre et nyt begravelseskapel
til sin hustru og sig selv. Byggeriet blev straks sat igang i
1613, men trak ud. Først omkring 1640 stod kapellet
færdigt. I Nederlandene havde Christian 4. fået udarbejdet et gravmæle, der efter hans død skulle opstilles i
kapellet. Det blev opbevaret på Tøjhuset i København,
som brændte i 1647 og gravmælet gik til i branden.

I de næste 200 år henstod kapellet uden indre dekorationer og som midlertidig opbevaring for døde
kongelige. Først i midten af 1800tallet blev Christian 4.s kapel udsmykket med store malerier af Wilhelm Marstrand og en statue skabt af Bertel Thorvaldsen.
Enevælden, Frederik 3., Christian 5. og Frederik 4. 1670-1730
Frederik 3. blev enevældig konge i 1660. Da han døde i 1670, blev hans kiste opstille i Christian 4.s
kapel. Her blev også ophængt et stort maleri, der viste den afdøde konge. Bemærkelsesværdigt er
det, at der ikke blev gjort mere ud af gravmælet for Danmarks første enevældige konge.
Da Christian 5. døde i 1699, havde han kort forinden sikret sig en ny begravelsesplads i Roskilde Domkirke. Det gamle katolske højkor var blevet indrettet til formålet. I højkoret kom siden to sarkofager
for Christian 5. og hans hustru, dronning Charlotte Amalie. Marmorkisterne viser scener fra kongens
liv, herunder slaget ved Køge Bugt i 1677 under Skånske Krig.
Da Frederik 4. døde i 1730, blev han og hans første hustru, dronning Louise (død 1721), begravet i
kirkens højkor. Frederik 4.s sidste dronning, Anne Sophie Reventlow, blev efter kongens død sat i
husarrest. Da Anne Sophie døde i 1743, blev Roskilde Domkirkes nordre tårnkapel indrettet til hendes begravelse.
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De sidste Oldenborgere 1746-1863
Christian 6. døde i 1746. Da hans søn Frederik 5. døde i 1766,
besluttede man at bygge et nyt kapel, Frederik 5.s kapel. Kapellet var opført til de to konger og deres dronninger. Byggeriet trak ud og først i 1826 var det afsluttet. Kapellet kom siden
til også at rumme Christian 7. (død 1808), Frederik 6. (død
1839), Christian 8. (død 1848) og Frederik 7. (død 1863).
To dronninger fandt dog ikke vej til kapellet. Christian 7.s
dronning, Caroline Mathilde, der havde en affære med kongens
læge, Johann Struensee. Ægteskabet blev opløst og Caroline
Mathilde blev sendt ud af landet. Frederik 7. er kendt for sine
forliste ægteskaber. Hans sidste hustru, Grevinde Danner,
døde i 1874, men ønskede at blive begravet på Jægerspris
Gods. Med Frederik 7. ophørte den Oldenborgske fyrstelinje
med at regere i Danmark.

Glücksborgerne
Christian 9. døde i 1904. Oprindeligt var det tanken, at dette gravmæle - en dobbelt sarkofag for
kongen og dronningen Louise - skulle opstilles i Frederik 5.s kapel. Da Frederik 8. allerede døde efter
kun 6 år på tronen i 1912, blev det klart, at der skulle bygges et nyt kapel for at løse det tiltagende
pladsproblem i Domkirken. Det Glücksborgske Kapel stod færdigt i 1923. Med Christian 10.s død i
1947 rummer kapellet tre konger og tre dronninger.
Frederik 9. døde i 1972. Efter hans død blev det klart, at der ikke var plads i Domkirken. Derfor gik
man i 1978 igang med at forberede en ny kongelig gravplads. Man valgte et åbent kapel på Domkirkepladsen. Dermed brød man med kongehusets tradition for at lade regenterne begraves indenfor i kirken.
Danmarks nuværende regent, Hendes Majestæt Dronning Margrethe 2. har valgt et gravmæle, der
skal placeres indenfor i kirken, i Skt. Birgittes Kapel. Dermed vender man tilbage til traditionen for
begravelser indenfor i kirken.
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Dronningens gravmæle i Skt. Birgittas kapel
H.M. Dronningens gravmæle er opstillet og står i Sankt Birgittas Kapel i Roskilde Domkirke. Her vil
Dronningen blive stedt til hvile ved siden af næsten 40 danske konger og dronninger fra den tidlige
middelalder og frem til i dag. Roskilde Domkirke har siden 1400-tallet fungeret som gravsted for den
danske kongeslægt. Gravmælet indskriver sig i en lang tradition for at opføre et eftermæle i Roskilde
Domkirke for Regentens liv og gerning.
Skt. Birgittes kapel
Skt. Birgittes kapel er et af de mange kapeller, der blev føjet til kirken i 1400-tallet. Her er samlet
en del inventar fra senkatolsk tid, og hvælvingerne er der kalkmalerier fra 1511, blandt andet den
groteske djævel, der ifølge indskriften »skriver dem op, der kommer for sent og driver rundt med
tom snak«.
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Gravmælet er tildækket
Da gravmælet først vises frem for offentligheden efter Dronningens død, er der udfærdiget en tildækning, som giver Domkirkens besøgende mulighed for at besøge kapellet, selvom gravmælet er opsat. Både gravmælet og tildækningen er udfærdiget af Bjørn Nørgaard, og en 1:10 kopi af gravmælet
er udstillet i Roskilde Domkirke i en større udstilling i korrundingen bagerst i Domkirken, hvor man
kan følge hele processen bag udformningen af et moderne gravmæle.
Tilblivelsen af gravmælet
Udarbejdelsen af gravmælet har været undervejs siden 2003, hvor billedhugger, professor Bjørn
Nørgaard fik til opgave at udarbejde et moderne gravmæle, der kan indføje sig i den lange række af
kongelige gravmæler i Roskilde Domkirke. Bjørn Nørgaard var fra projektets start i tæt dialog med
Regentparret om idéen og udformningen af værket ”Sarkofag”.
Kunstværket repræsenterer Regentparrets fælles virke gennem 50 år, og Prinsens beslutning om ikke
at lade sig begrave i Roskilde Domkirke har ikke medført ændringer af kunstværket. Soklen er udformet i kalksten fra Frankrig, og de tre søjler, der bærer sarkofagen, er i henholdsvis dansk granit,
færøsk basalt og grønlandsk marmor. Elefanthovederne på søjlerne er støbt i sølv. Selve sarkofagen
er i støbt glas, og i et hulrum i glasset er der på indersiden sandblæst to liggende figurer, der repræsenterer Dronningen og Prins Henrik. På toppen findes allegorier, heraldik og symboler i forgyldt
bronze. Dronningen vil blive stedt til hvile i en krypt under gravmælet.

Arkitektur
Enestående arkitektur
Roskilde Domkirke er UNESCO verdensarv, fordi kirkens varierede arkitektur fortæller om den europæiske arkitekturs udvikling. Domkirken er bygget til at lukke det guddommelige lys ind og samtidig
vise kongernes pragt og magt i det monumentale byggeri, som ikke findes andre steder i verden. Domkirken er en af Danmarks absolutte mesterværker indenfor arkitekturen.

Arkitektur
Da byggeriet af Domkirken blev påbegyndt skulle
kirken bygges i romansk stil, en stilart som stammede fra romerne. Stilen er kendetegnet ved runde buer og begrænsede mængde vinduer. Omkring
1200 skete der en ændring af byggeret, da gotikken blev introduceret. Gotikken opstod i Frankrig
og er mest kendt for sine spidse buer og store
vinduespartier. Gotikken opstod som arkitekturens svar på teologiens fokus på kampen mellem
det gode og det onde, lyset og mørket.
Den romanske stil tillod kun begrænset lysindfald
og med gotikken søgte man at fylde kirkerummet
med dagslys. Det krævede store vinduespartier,
som den romanske stil ikke kunne indfri. I det romanske byggeri var murene bærende for de tunge
hvælvede stenlofter. Det tillod kun få, smalle vinduer.
I gotikken flyttedes vægten fra lofterne over på
søjler og imellem søjlerne kunne man nu indsætte
store vinduespartier. Store stræbepiller af mursten på kirkens ydre forhindrer, at de tynde søjler knækker under vægten. Gotikken er især kendetegnet ved sine spidse buer.

Gotikken gjorde arkitekterne i stand til at bygge højt og samtidig virkede bygningerne lette. Det er
gotikken som især forbindes med middelalderens store katedralbyggerier såsom Notre Dame i Paris.

Must See
Raphaëlisorglet
Er man heldig kan man opleve en af Domkirkens organister spille på Domkirkens storslåede barokorgel.
Orglet blev bygget i 1555 af Herman Raphaëlis. Orglet blev bygget op over det eksisterende, mere end
100 år ældre orgel, med delvis genanvendelse heraf.
I sin samtid blev orglet betragtet som et mesterværk og selvom det sidenhen er blevet ombygget og
restaureret flere gange, er det fortsat et mesterværk.

Sankt Jørgen og Dragen
Hver time kan man høre et dødsbrøl, når ridderen
Sankt Jørgen dræber den grønne drage i Domkirkens
gamle urværk, der er næsten 500 år gammelt. Sankt
Jørgen og dragen er kendte sagnfigurer fra middelalderen. Sankt Jørgen var oprindeligt en katolsk helgen og en romersk soldat, der blev kristen og senere
henrettet. Legenden om Sankt Jørgen og dragen er
opstået som et symbol på kampen mellem det gode og
det onde.

Just Juels Dødsmetal
På kormuren i kirkens nordside finder man epitafiet for Just Juel. Nedenfor epitafiet hænger en kanonkugle i en lille kæde. Det siges, at det var denne kanonkugle, der dræbte Just Juel i 1715 under et
søslag med den svenske flåde. Men passer historien? I 1970er blev Just Juels lig røngtenfotograferet og et stort hul i hans højre hofte bekræftede historien.
Kongebørnenes Krypt
Besøg en af Domkirkens 16 krypter. Kongebørnenes krypt var oprindeligt tiltænkt børnene efter
Christian 5. og Frederik 4. I 1900tallet blev de muret inde i kryptens mur og krypten rummer nu en
del af en adelfamilie fra slutningen af 1600tallet, herunder søhelten Just Juel. Kryptens flere børnekister vidner om den store børnedødelighed, der heller ikke skånede samfundets mest velstående familier.

Must See
Kæmpekongen og Kongesøjlen
I Helligtrekongers Kapel finder man kongesøjlen. Her er mange kongeliges højde markeret. Søjlen
menes at være hentet i et romersk byggeri og fragtet til kapellet. Siden 1500tallet har skiftende
danske og udenlandske kongelige fået deres højde markeret på søjlen. Den højeste person er Christian 1., der med 219,5 cm skiller sig ud. Christian 1. var kendt i sin samtid som en høj person, en kæmpekonge. Der var Frederik 2., der i 1581 fik målt sin oldefar Christian 1. (død 1481) til 219,5 cm. Men i
1847 blev Christian 1. kiste åbnet igen og skelettet målt. Han var kun 185 cm!

Hundesporet
På galleriet i korrundingen finder man i en af vinduesnicherne et poteaftryk fra en hund sat i en teglsten. Poteaftrykket er sandsynligvis
sat i slutningen af 1100-tallet, da teglstenen lå på en mark og tørrede, mens den ventede på at blive brændt.

Den grønne djævel
I Skt Birgittes Kapel sidder en lille grøn djævel, Tutivillus. Han skriver kirkegængernes sladder ned. Tutivillus er kendt som litteraturens
djævel. Det er ham, der står bag, når du skriver forkert eller når
trykpressen slår fejl.

Domkirkemuseet
På Domkirkemuseet kan man se en nøjagtig kopi af Margrete 1.s guldkjole eller se hvordan Domkirken
har udviklet sig siden 1100tallet.
Man finder Domkirkemuseet på galleriet på 1. sal. Museet har åbent i hele kirkens normale åbningstid.
Man kommer op til galleriet fra Dronningetrappen på kirkens sydside. Fra galleriet kan man også se
hele kirkerummet oppefra, samt opleve Absalonbuen, der forbinder Domkirken med det gule palæ.
Domkirkemuseet er en lille perle, der med tekster, tager én igennem kirkens lange historie. Her kan
man læse om hvordan den katolske kirke var organiseret og hvordan kirkens byggeri har udviklet sig.
Her finder man også de små rester af kirkens enestående farvede glas fra vinduer, der gik til i en
brand i 1441.

Dejlig udsigt.

