
Kr. Såby Kirke
Kirke Såby Kirke er bygget omkring år 1100. Den er hvidkalket og har et 
stort bredt våbenhus. Kirken er, ligesom mange af Lejres andre kirker, 
bygget i frådsten fra Elverdamsdalen.

I den ene af kirkens ydervægge kan man finde en hilsen fra bronzealderen. 
Det er en stor sten med helleristninger. Helleristninger er tegninger, der er 
ridset ind i sten med en skarp genstand. Helleristningerne på stenen i Kirke 
Såby kirke forestiller et skib. 



Sankt Jørgen
Sankt Jørgen er en meget populær helgen. Man kan finde et billede eller en 
figur af ham mange steder. Egentlig hed han Georgius. Og mange steder 
kaldes han for Georg. Jørgen er hans danske navn.  

Man kan næsten altid kende Sankt Jørgen på, at han har en lanse, er ridder 
og kæmper mod en drage. 

Der findes tre historier om Sankt Jørgen. Men den mest kendte er den, hvor 
han kæmper mod en drage. (Fortsættes)



Sankt Jørgens kamp mod dragen
For mange hundrede år siden var Sankt Jørgen soldat i den store romerske 
hær. Men efter mange år i hæren var han træt af krig og ville gerne hjem. 

På sin rejse hjem kom han forbi en by, der lå ved en stor sø. I søen boede 
en giftig drage, som havde drevet alle folk i området på flugt. Kun folkene i 
en lille by var tilbage og gemte sig bag en høj bymur. Da dragen ikke kunne 
komme ind til folkene i byen, lagde den sig lige udenfor muren. Der lå den 
så og forlangte at få to får at æde hver tiende dag. 

Sådan havde det været i lang tid og til sidst var der ikke flere får i byen. 
Derfor besluttede kongen, at man i stedet måtte fodre dragen med menne-
sker. Hvem, der skulle ofres, trak man lod om. Efter nogen tid faldt loddet 
på kongens egen datter. Kongen blev selvfølgelig meget bedrøvet og tryg-
lede sit folk om at lade hende slippe. Men folket svarede, at det var kongen 
selv, der havde lavet loven, og at de allerede havde ofret mange af deres 
kære. Kongen forstod, at der ikke var noget han kunne gøre for at redde 
sin datter. Han kyssede hende farvel, mens han græd. Så gik prinsessen 
tappert ud til dragen. 

Netop da kom Jørgen ridende forbi. Den ulykkelige kongedatter fortalte 
ridder Jørgen om dragen og den lodtrækning, hun havde tabt. Hun rådede 
også Jørgen til at skynde sig væk fra området, men det ville han ikke høre 
tale om. I stedet red han i fuld galop ned mod dragen, mens han råbte: 
’Frygt ikke, prinsesse Jeg skal hjælpe dig i Jesu Kristi navn!’ 

Da dragen så Jørgen komme ridende, gik den ham i møde. Han gjorde kor-
sets tegn for sig og svingede sin lanse med stor kraft lige mod dragen. 
Lansen ramte dragen, så den faldt om på jorden hårdt såret. Jørgen bad 
derefter prinsessen lægge sit bælte om halsen på den, så hun kunne træk-
ke den sårede drage med sig ind til byen. 

Da folket så dragen i byen, flygtede de skrækslagne. Men Jørgen råbte 
til dem: ’Frygt ikke – Gud har sendt mig til jer for at forløse jer fra denne 
drage. Derfor: tro på Kristus og bliv døbt alle sammen, så vil jeg slå dragen 
ihjel.’
Da lod kongen og alle 20.000 mennesker i byen sig døbe. Da alle var blevet 
døbt trak ridder Jørgen sit sværd og dræbte dragen i et hug. Som tak til-
bød kongen Jørgen en stor skat, men han bad i stedet kongen om at give 
skatten videre til byens fattige. 

Da Jørgen var rejst videre befalede kongen, at folket skulle bygge en kirke 
til ære for Sankt Jørgen. Og fra kirkens alter sprang en særlig kilde, som 
helbredte alle syge, der drak af vandet. 



Pengeblok
Pengeblokken i Kr. Såby Kirke er fra 1500-tallet. En pengeblok er en slags 
stor sparebøsse. Den er tit lavet af træ med jernbånd rundt om og en stor 
hængelås. Øverst er der en sprække, hvor man har kunnet putte penge 
ned igennem. 
Pengene, der blev samlet ind, kunne gå til mange forskellige ting fx til at 
hjælpe de fattige i sognet. Men pengene kunne også bruges til at købe en 
ny klokke til kirken eller at give præsten løn.


