
en farlig fortælling 
Sankt lucius og havtrolden
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Her kan du læse om, hvordan roskilde Domkirke fik en 
hovedskal fra en pave, om den farlige tur hjem fra rom 
med hovedskallen, om mødet med et havuhyre, og om 
hvordan havuhyret blev overvundet. 

Den der lyser
For cirka 1.800 år siden levede der i Rom en pave, som hed Lucius. Lucius 
betyder ”den der lyser”. Han blev halshugget, fordi han var kristen, det 
var nemlig forbudt at være kristen dengang. Derfor blev Lucius begravet 
et hemmeligt sted, og fordi han døde for sin tro, blev Lucius anset for at 
være en hellig mand, en helgen, og han blev derefter kaldt ”Sankt Lucius”.

Knoglerne flyttes
Så gik der cirka 600 år. Nu kunne man være kristen, uden at der skete no-
get, og pave Lucius’ knogler blev sammen med knoglerne fra andre paver 
flyttet til en kirke inde i Rom, der hedder Santa Cecilia.

roskilde vil have en skytshelgen
Så gik der 300 år mere. Nu mente man i Roskilde, at domkirken skulle 
have en skytshelgen. Det ville gøre domkirken mere berømt. En skyts-
helgen er en, man kan bede til om hjælp og beskyttelse. Som bevis på 
at en kirke har en skytshelgen, skal den have noget, der har tilhørt en 
hellig mand eller hellig kvinde. Det allerbedste at have fra en helgen, er 
et stykke knogle eller en dråbe blod. Noget der har tilhørt en helgen, eller 
en rest fra helgenens krop, kaldes for et relikvium.
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rejsen til rom
Når en kirke skulle have en skytshelgen, var det paven, der skulle godkende 
det, og paven bor jo i Rom. Derfor sendte man fra Roskilde to kanniker til 
Rom. En kannik er en slags præst. De to kanniker rejste længe, for dengang 
var der ikke fly, tog eller biler. De måtte gå, de måtte sejle, de måtte ride, og 
de måtte igen gå og gå og gå.

Drømmen
Så nåede de endelig til Rom. Her blev de modtaget, som var de fornemme 
mænd. Om natten havde den ene kannik en sær drøm. I drømmen viste 
Sankt Lucius sig for ham og sagde: ”Det er mig, der skal være skytshelgen 
for domkirken. Det vil jeg være i al evighed, til tidernes ende, og I skal tage 
min hovedskal med hjem til Roskilde.”

Hovedskallen
Næste dag blev de to kanniker ført hen til kirken Santa Cecilia. Her skulle 
de vælge et relikvium. Der var mange relikvier. Men de fik straks øje på en 
hovedskal, et kranium, der lyste som solen. Så stærkt var lyset, at de næsten 
blev blændet af det. Det var Sankt Lucius’ kranium. Husker du, hvad Lucius 
betyder? 

Da vidste de to kanniker, at det var det kranium, de skulle have med hjem. 
Sankt Lucius skulle være Roskilde Domkirkes skytshelgen, og hans kranium 
ville blive det fineste, det mest kostbare relikvium, som domkirken ville eje. 
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Hvad betyder ”lucius”?

 

Hvad er en skytshelgen? 

 

Hvor rejste kannikerne hen?

 

Sankt betyder ”hellig”. 
Kender du andre helgener?

 

Sæt streg under alle egennavne i teksten  
(navne på personer, dyr og ting).
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Psst!
tegn din egen havtrold  
på næste side!
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