
Roskilde Domkirke 
Kongelig gravkirke 

 

20 konger og 18 dronninger 
begravet i særlige kongelige gravkapeller 

eller kongelig begravelsesplads ved Roskilde Domkirke. 

Tekst og foto: Per Brunsgård, Tim. 
  

Roskilde domkirkes historie begyndte i vikingetiden ca. 970 - 980. Den første kirke var en ret enkel stav-
kirke af træ, men der er aldrig fundet spor af den. Der er i alt opført fire kirker, året ca. 1100, ca. 1230 og 
ca. 1280 - ca. 1500. I den ældre tid havde kirken ingen tilbygninger, men i 1300 - 1500 tallet, da den over-
dådige katolske gudstjeneste med tiden krævede mere plads, blev der tilføjet våbenhuse og kongelige ka-
peller. 

                

                                                              1534 - 1559                                                        1559 - 1588 
                                                          Monument over                                                 Monument over 
                                       Christian den 3. og dronning Dorothea.              Frederik den 2. og dronning Sofie. 



Christian den 1's kapel, Helligtrekongers Kapel, blev opført ca. 1460, Christian den 4's kapel 1614 - 1642. 
De slanke kobberspir blev opsat 1636, Frederik den 5's kapel bygget 1774 - 1777, færdiggjort og indviet 
året 1825, det glücksborgske kapel 1917 - 1924, og Frederik den 9's begravelsesplads uden for kirken i 
1984 - 1985. 
20 konger, 18 dronninger og andre kongelige familiemedlemmer er i dag begravet ved Roskilde Domkirke. 

                

                                        Bertel Thorvaldsens                                                   Christian den 4's kapel                    
                                           bronzestatue af                                                          Christian d. 4's kiste.              
                                            Christian d. 4.                                                                 1588 - 1648 

Kirkens indre er blevet ændret meget i tidens løb. Før Reformationen 1536 var domkirken katolsk. I 1995 
blev domkirken optaget på UNESCO's liste over verdens mest værdifulde monumenter. Men kirken rum-
mer også enkelte middelalderlige kongegrave. På den fornemmeste plads, midt i koret, findes Margrete 
den 1's pragtfulde sarkofag. 

        

                                           Bag altertavlen i Højkoret                  Christian den 5's og Charlotte Amalies sarkofag, 1670 - 1699 
                                 Margrete den 1's pragtfulde sarkofag.       Frederik den 4's, dronning Louises og Anne Sophies sarkofag. 
                                                      1375 - 1412                                                                      1699 - 1730   



 

        

                                Christian den 9's og dronning Louises                            Frederik den 8's og dronning Louises 
                                                 dobbeltsarkofag.                                                                dobbeltsarkofag. 
                                                    1863 - 1906                                                                        1906 – 1912 

 

Frederik den 5's kapel 
  

 
 

Frederik den 5's sarkofag. 
1746 - 1766 

Roskilde Domkirke er virkeligt et besøg værd. 
 


