450 års kalkmalerier i Hørve Kirke

I anledning af et jubilæum

Der eksisterer en gammel tradition i kirkeligt regi for at fejre
såkaldte ”jubelår”. Skikken har sin oprindelse i en
gammeltestamentlig tradition, hvor det i 3. Mosebog (25,9-11)
fortælles, at hvert halvtredsindstyvende år var viet til Gud. Et
jubelår er begyndelsen på en 49 års cyklus, og det 50. år med
andre ord begyndelsen på den næste jubilæumsæra. Årsagen
findes i forhold til, at Moseloven foreskriver, at hvert syvende år
er et sabbatsår. (Syv gange syv er som bekendt 49).
I kristen tradition blev skikken indført år 1300 af pave Bonifacius
VIII. Efter sigende begyndte det hele med et rygte blandt
pilgrimme i Rom i 1299 om, at alle, som besøgte Peterskirken
det år ville opnå en fuldkommen aflad. Paven fandt det var en
god idé og proklamerede derfor år 1300 som et helligt år og
slog fast, at det fremover skulle ske hvert 100. år.

Frekvensen blev senere ændret til 50, og i 1470 ændre pave
Paul II frekvensen til hvert 25. år. Hans efterfølger, Sixtus VI,
bestemte, at det hellige år skulle begynde den 24. december i
kalenderåret før og slutte den 24. december i det hellige år.
Det sidste ordinære hellige år blev fejret i 2000.
Med denne lille kirkehistoriske indledning vil jeg blot sige, at
jubilæum jo egentlig betyder fejring af noget festligt. Vi kender
det jo i form af sølv- og guldbryllupper, 25-, 40- og 50-års
jubilæer på arbejdspladsen osv. Men det med jubilæer er jo
også blev til en markering af noget mere dystert.
I Danmark blev 2014 jo et sandt ”jubelår”: Vi markerede
200-året for skolelovene, 200-året for tabet af Norge
(Kielerfreden), 200-året for den norske Eidsvollgrundlov, 150 år
for nederlaget ved Dybbøl (og som gav os danskere næsten
uoverkommeligt traume!), 100 år for starten på 1. Verdenskrig,
og 75-året for starten på Anden Verdenskrig.
At året 2014 tillige var 450 året for William Shakespeares fødsel
og 450 året for den franske reformator Jean Calvins død, har
nok forbigået de flestes opmærksomhed.
Men i 2014 var der også lejlighed til at fejre et meget mere
lokalt jubilæum, nemlig at Hørve Kirke fik de kalkmalerier, som
vi gennem år og dag har kunnet glæde os over.
Om kalkmalerierne
Kalkmalerier finder vi i et utal af danske kirker. De ældste
kalkmaleriudsmykninger stammer fra romansk tid, dvs.
omkring 1100-1250. Eksemler på denne gruppe finder vi fx i
Jelling (Østjylland) og i Jørlunde (Nordsjælland).
Disse billeder er dog hårdt restaurerede og har måske derfor
ikke helt så meget tilbage af det oprindelige som det
umiddelbart kunne se ud til. De kalkmalerier, vi har her i Hørve,
hører ikke til de ældste, men er renæssancemalerier, fordi de
først er kommet til i 1564. Derfor kan de også betegnes som
efterreformatoriske.

Hørve Kirke var oprindelig en rundkirke., Der er endnu spor
af denne ved foden af pillerne mellem tårnrummet og 2. fag
(regnet fra vest med kalkmalerierne). I 1920’erne var kirken
umiddelbart øst herfor i så dårlig en stand, at koret, der stod
der, hvor det nuværende 3. fag står, måtte nedrives. I 1925 blev
det middelalderlige kor erstattet af et langkor i to fag, tegnet
af Ivar Bentsen. (At kirkens to østligste fag er nye ses tydeligt i
facadens kalkede murværk.
Tårnrummet samt 1. og 2. fag (hvor kalkmalerierne befinder sig)
er således kirkens ældste dele.
Kalkmalerierne blev afdækket i 1885. Kalkmalerierne i 2. fag og
på nordvæggen er væsentlige dele af den
renæssanceudsmykning, som vi ser i dag, og den blev
re-staureret samme år. I forbindelse med kirkens
”genopbygning” i 1925 forsvandt nogle malerirester fra den
nu nedbrudte triumfvæg (mellem 2. og det nuværende 3. fag)
samt nogle yngre på korets østvæg og hvælv.
De eksisterende kalkmalerier blev restaureret af Egmont Lind
i 1943 og blev 1986 renset af K. Simonsen i forbindelse med
kirkens restaurering i 1985-88.
Om motiverne
1564. Malerierne i hvælvet er bevaret i den søndre, den østre
og den nordre kappe , og vi vil gennemgå indholdet kappe for
kappe.
I Sydkappen – over indgangsdøren – er motivet hentet fra
Johannesevangeliets kapitel 4, 1-27.
Jesus havde sammen med sine disciple forladt Judæa for at
vende tilbage til Galilæa og måtte tage vejen gennem
Samaria. De kom til byen Sykar, i nærheden af det stykke jord,
som Jakob havde givet sin søn Josef. Dér var Jakobskilden.
På selve billedet ser vi Jakobskilden i form af en brønd med
hejseværk og spand.

En samaritansk kvinde kom for at hente vand og Jesus
siger til hende: ”Giv mig noget at drikke”, og hun spørger ham:
”Hvordan kan du, en jøde, bede mig, en samaritansk kvinde,
om noget at drikke? ” (Jøderne ville jo ikke have noget at gøre
med samaritanerne). Hertil svarer Jesus. ”Hvis du kendte Guds
gave og vidste, hvem det er, der siger til dig: Giv mig noget at
drikke, så ville du have bedt ham, og han ville give dig levende
vand. ” Kvinden siger til ham: ”Herre, du har ingen spand, og
brønden er dyb; hvor får du så levende vand fra? Du er vel ikke
større end vor fader Jakob, som gav os brønden og selv drak af
den, ligesom hans sønner og hans kvæg? ” Jesus svarede
hende: ”Enhver, som dirkker af dette vand, skal tørste igen. Men
den, der drikker det vand, jeg vil give ham, skal aldrig i evighed
tørste. Det vand, jeg vil give ham, skal i ham blive en kilde, som
vælder med vand til evigt liv. ” Kvinden sagde til ham: ”Herre
giv mig det vand, så jeg ikke skal tørste og gå herud og hente
vand. […]”. – Der er tale om en af de ”store” tekster med
vandmotiv i Johannesevangeliet.
På kalkmalerier ser vi den barfodede Kristus, der iført en lang
kjortel og bærer glorie uden kors, mens den samaritanske
kvinde er i færd med at trække en spand vand op af brønden.
Når Jesus vises uden kors i glorien, understreges det, at
begivenhe-den fandt sted før korsfæstelse og opstandelse.
Jesus afbildes altid ved begivenheder efter Opstandelsen med en
korsglorie.
Som i kan se på billedet er den samaritanske kvinde jo ikke
klædt i en ”almindelig” kvindedragt, som vi formoder den så ud
i Jesu samtid. Men hun er iført en renæssancedragt, en lang
kjole af brokadeagtigt stof med pufærmer, og på hovedet
bærer hun en baret efter tidens mode. Tilsvarende
klædedragter kan I finde på mange portrætmalerier fra
15-1600-årene.
Bag den samaritanske kvinde i renæssancedragt ser vi den
befæstede by Samaria, og bag ved Kristus ser vi tre apostle,
med den skallede Peter i forgrunden.

(De vender i evangelieteksten efter det afbilledet optrin tilbage
fra Sykar, hvor de har været inde for at købe mad til
rejseselskabet.)

Billedet baggrund udfyldes af et træbevokset landskab.
Nederst i kappens vestre svikkel finder vi den kartouche, der er
årsagen til at vi fejre jubilæet i dag, nemlig et skjold der
indeholder årstallet 1564 (se billedet ved artiklens begyndelse).
I går videre til østkappen, (den kappe, der vender mod
koret), hvis hovedmotiv er Gud Fader, der sidder iført kjortel på
en tronstol. I sin højre hånd holder han sceptret, og i venstre
rigsæblet. På hovedet bærer han ikke en konge- men en
kejserkrone. I toppen af den er der et kors, hvor
Helligåndsduen har sat sig til hvile.
Hvis I lader jeres øjne søge mod alterets topstykke ses også en
siddende mandsfigur i rød kjortel og oven over ham ses en
– stiliseret – due. Altså det samme motiv som her i østkappen.

Det er ikke en indramning, der forestiller et stiliseret tandsæt,
der omskriver Guds trone, men derimod skyer. Man kan opleve
det som en slags indblik i en tredje dimension. Vi ser op mod
himlen, der efter middelalderlige tankegang havde flere lag
over hinanden, og Gud residerede i ”den syvende himmel”, der
hvor Paradiset befinder sig. Begrebet ”den syvende himmel”
kender vi jo også i dag, når et menneske udtrykker stor lykke
og begejstring. Talemåden stammer således helt tilbage fra
middelalderen.

I den nordre svikkel er motivet Bønnen i Getsemane Have.
Inde i haven, der omkranset af et risgærde, ser vi den
knælende Kristus i bøn foran kalken, og bag ham tre sovende
apostle. I midten ser vi en indskrifttavle med svejfede hjørner
foroven og et øksen til ophængning. Af indskriften ses i dag
kun slutningen: ”Jorden”.

I baggrunden ser vi en mand iført en jødehat. Det er formentlig
Judas Iskariot, der har hentet tempelvagten og er i færd med
at lukke den ind i haven. Man ser en talrig krigerskare igennem
havens porthus.
For oven i kappen flankeres Helligåndsduen af to medaljoner
med brystbillede af en profet, og der slynger sig et skriftbånd
imellem dem, som nu i hovedsagen er ulæselig: ”alle profet
har… ”.
Læg mærke til nogle af detaljerne: Den firkantede sorte ramme
er en medbragt lygte, og kalken står – ikke på et af en dug
dækket havebord – men på en træstub. Det geniale heri er jo,
at hvis havens træer havde været afbilledet på kalkmaleriet,
ville man ikke kunne se, hvad der forgår og dermed heller ikke
give fortællingen videre. Derfor angives træerne på denne
måde alene ved deres stub. Så hvis du ikke vil vide, hvad der
forgik i Getsemane Have, bliver du nødt til at forestille dig
havens træer!

Nordkappen har en fremstilling af Dommedag. Kristus sidder
– med sin korsglorie – på regnbuen med fødderne på jorden
– og fremviser sine vunder. Han har sværdet svævende over
venstre hånd og nådens lilje over den højre. Forneden rejser de
døde sig af gravene. Til højre driver djævle de fordømte sjæle
ind i Helvedes flammegab, og en enkelt – iført
nonnedragt? – de øvrige nøgne. Til venstre ses Paradis, men
ingen af de opstandne sjæle er åbenbart er fundet værdige til
at blive lukket ind.
Over Kristus ses også en snørklet, men næsten udvisket
indskrift, der formentlig skal læses som ”Efter Guds dom skal
alle mennesker gå og fange den evige fortjeneste (liv)… ” Også
fra englene instrumenter udgår bånd, hvor man på latin kan
læse ”verbum domini manet in eternam”
(Guds ord varer evindelig…”.

I hvælvets top er der i hver af de kapper, vi har set, et
brystbillede af en mand. Der er formentlig tale om reformerte
prædikanter, selvom en nærmere identifikation ikke er mulig.
I syd ser vi en skægget mand stående foran en kvadermalet
mur og med en bispelignende hovedbeklædning og med en
opslået bog i hånden. I øst ser vi en gestikulerende skægløs
person med baret stående foran en mur med to vinduer,
henholdsvis et rundbuet og et cirkulært. Nordkappens
skæggede mand bærer en karakteristisk hue med
nedhængende lapper over ørerne. De tre figurer er tydeligvis
disponeret af maleren til at skulle ses fra skibet, fra vest, idet
den ”østre” står på hovedet” i forhold til de øvrige motiver i
kappen, ligesom den søndre er sidevendt.
Men jeg vil godt vove et par bud på mulig identifikation:
Kunne de tænkes, at den skæggede mandsperson med den
bispelignende hue er Hans Tausen, der både var luthersk
prædikant og senere blev superintendent (biskop)? En anden
mulighed kunne være Peder Palladius.
Manden med huen kunne måske tænkes at være
Martin Luther?

Kappernes overskydende flader dækkes af planteranker med
store roselignende blomster og ad adskillige fugle siddende
på grenene. Bemærk de to ugler i østkappen over
gengivelsen af Getsemane Have.
Nederst til højre i nordre svikkel ses sen fugl med en kvist med
bær i næbbet. Efter farveholdningen (sort og hvid) kommer
man umiddelbart til at tænke på en skade, men muligheden
kunne jo også være en due – måske duen, der vender tilbage
til Noa på Arken med en olivenkvist i næbbet?
Til slut skal vi se lidt på nordvæggens store billede.
Det forestiller Sankt Jørgen og Dragen.

Jørgen er det danske navn for Georg (engelsk: George].
Jørgen var en martyr, der levede i det 3.-4. århundrede, og
hans festdag er i den kirkelige kalender fastlagt til 23. april.
Sankt Georg er skytshelgen for kongeriget England, for
soldater og drengespejdere, og har lagt navn til mangfoldige
kirker over hele verden. I Danmark fx til Sankt Jørgens Kirke lidt
uden for Svendborg, Sankt Jørgensbjerg Kirke oven for
Roskilde Havn, lagt navn til Sankt Jørgens Sø - og til
spedalskhedsgårdene – i København.

Jørgen er en af de mest berømte af de tidligere martyrer, og
hans ry lever stadig, især i Østen, men der er ingen
historiske detaljer overleveret om hans liv. De mange indfald i
hans legende er af en sådan art, at seriøs forskning har ment
at kunne påvise, at han aldrig har eksisteret, eller at der er tale
om en anden, eller at han repræsenterer en kristen version
af en eller anden hedensk myte. Disse anstrengelser er mere
bemærkelsesværdige ved deres sindrighed end ved deres
slagkraft. Ærbødigheden for Sankt Jørgen som soldat var vidt
udbredt i de ældste tider, og dens center var i Palæstina i
Dispolis, det nuværende Lydda. Muligvis led Jørgen
martyrdøden der, ved slutningen af det 3. eller 4.
århundrede. Det er faktisk alt, hvad der med rimelighed kan
formodes om ham. Så tidligt som i begyndelsen af det 6.
år-hundrede henvistes der til ham som en god mand ”hvis
gerninger kun er kendt af Gud”.
Legenderne om Sankt Jørgen varierer meget i formen, og de
lærde har som sagt ikke kunnet få øje på nogen pålidelige
detaljer i dem. Den populære historie i bogen ”Den Gyldne
Legende”, fra den sene middelalder, fremstiller ham som en
”ridder” fra Kappadokien, som i Silene i Libyen redder en pige
fra en drage, og det førte til, at tusinder af mennesker blev
døbt.
Så - efter flere mirakuløse hændelser - faldt Jørgen som offer
for kejser Diocletians forfølgelser, fordi han for sin kristne tro
blev torteret og halshugget i Nikodemia.
Det, som alle véd om Georg, nemlig at han dræbte dragen, er
blevet meget brugt i bestræbelserne på at vise, at helgenen
bare var en myte. Det er derfor vigtigt, at denne begivenhed
ikke figurerer i nogen af de tidligere versioner af legenden; den
var en sen middelalderlig tilføjelse.
Så kan man jo spørge: Hvordan lykkedes det at få Sankt
George antaget som beskytter af England. Ja, det står ikke
ganske klart. Hans navn var kendt i England (og Irland) længe
før den angelsaksiske erobring, og det er sandsynligt, at
tilbagevendende korsfarere gjorde meget for at befæste hans
popularitet.

Måske blev han udnævnt til national skytshelgen, da Edward III
stillede Hosebåndsordenen under hans beskyttelse omkring
1348. I 1415 blev hans festdag af højeste rang i England.
Sankt Jørgen er en af de helgener, der indgår i den gruppe af
helgener, som kaldes ”nødhjælperen” (dem var der 14 af). Der
er tale om en gruppe helgener, der særligt i middelalderen
indtog en særstilling i folkefromheden, og ses afbilledet – som
her - på mange danske kalkmalerier. De anråbtes i al slags
nød, og deres kult bredte sig gennem Tyskland til Danmark og
Sverige.
Som jeg nævnte før, er Sankt Jørgens festdag den 23. april, og
han anråbes i trosvanskeligheder og krig.
Dragen på vort kalkmaleri ligner måske mere en rotte – men
hvem har i øvrigt nogensinde set en drage ud over dem, som
vi sender til vejrs?
Ridderen er jo symbolet – ikke blot på ridderlighed – men også
på troskab og viljestyrke, mens den knælende prinsesse – eller
jomfru – er symbolet på renhed, uskyld, jomfruelighed, som jo
anses for at være kristne dyder. Og dragen er naturligvis
symbolet på det urene, det onde, ja formentlig på Fanden
selv.
Hvis I ser rigtig efter, så holder jomfruen i sine udstrakte
hænder et lam (umiddelbart svært at se, og selv har jeg også
først for nyligt fået øje på det).
Billedet bliver derfor også en fremstilling af det godes sejr over
det onde og bliver – tillader jeg mig at fortolke det – et udtryk
for den nye pagts sejr over den gamle.
(Vi kender jo andre historier om kampen mod onde drager, fx
historien hos Saxo om Regnar Lodbrogs kamp mod de gifte
slanger i ormegården).

Her i Hørve er der jo tale om et maleri, der er kommet til efter
reformationen, og derfor er det også klart, at Sankt George
– eller som skrevet Sankt Jørgen på dansk – på trods af
religionsskiftet i 1530 – fortsat var en populær figur .
På kalkmaleriet ser vi Sankt Jørgen siddende på ryggen af en
stejlende hest og er iklædt en kort kofte, der dækker kroppens
panser, mens vi ser de rustningsklædte arme og ben.
På hovedet bærer han en hat med en meget stor, vajende
fjerdusk. Dragen er væltet om på ryggen med ridderens lanse i
gabet, og i baggrunden til højre ses den knælende og
bedende prinsesse, og delvis bag hende et lam. (Man kan
derfor også tolke prinsessen som symbol på Jomfru
Maria, Jesu moder, fordi lammet er et symbol på Kristus, ”Guds
Lam, der borttager alverdens synd”). Øverst i vægfeltet ses en
befæstet by eller borg, hvorfra to kronede hoveder betragter
kampen.
Forneden afsluttes billedet af en ca. 65 cm. bred og med sikker
hånd tegnet akantusfrise, der nok er lidt yngre end
billedet, da det ser ud til, at den dækker en smallere,
oprindelig forgænger.
Der er sket en del ændringer i maleriet i tiden mellem kirkens
ombygning i 1925 og rensningen i 1943. Sankt Jørgens
moustache forsvandt, prinsessens krone og kjole blev
forandret, og landskabet i baggrunden ændrede ganske
karakter, da træerne og de karakteristiske vulkanlignende
bakker, med en enkelt undtagelse. forsvandt .
At der er tale om ”vulkanlignende bakker”, tror jeg ikke, men
snarere, at det forhol-der sig, som jeg har beskrevet ovenfor i
fremstilling af Getsemane Have).
Billederne er tegnede med sorte konturer. Farverne grå og rød
dominerer, og desuden er brugt hult, brunt og blåligt.
Legemsfarven er svagt antydet. Akantusfrisen er malet ”gråt i
gråt”.

Afslutningsvis vil jeg nævne, at kalkmalerierne her i Hørve Kirke
senest blev renset i forbindelse med kirkens
restaurering i 1986-88. Jeg har læst mig til, at konservatorerne
tidligere havde den opfattelse, at kalkmalerierne skulle ”renses”
hvert 40/50. år, men det er en opfattelse man senere er gået
bort fra, ligesom traditionen omkring afdækning og bevarelse
af fremdragne malerier ikke længere består i en restaurering,
hvor billederne søges ført tilbage til deres oprindelige
skikkelse, men at man alene ønsker at fastholde og bevare det,
der er tilbage – uden at lægge noget til.
Teksten gengiver - i bearbejdet form - et foredrag af
Hans-Jørgen Møllegaard, holdt i Hørve Kirke 7. september 2014,
og bygger på flere kilder, bl.a. “Danmarks Kirker” (udgivet af
Nationalmuseet), “Jeg ser på kalkmalerier” af Niels M.
Saxtorph, “Danske Kalkmalerier” (udg. af Christian Ejlers Forlag og
Nationalmuseet) m.fl. Billederne er optaget af
Hans-Jørgen Møllegaard, sommeren 2016.

