Heksen og djævelen som tegneserie. En lille artikel om kalkmaleriet i Ørbæk kirke

Det nyligt restaurerede kalkmaleri i Ørbæk kirke har allerede været flittigt beskrevet, og flere forskere har
allerede sat det i perspektiv, om end forsigtigt. Jeg vil tillade mig at gå dybere ned i maleriet, selvfølgelig
uden at kunne give en skråsikker tolkning, men dog en, der er underbygget af andre, samtidige
kalkmalerier, og også støttet af en af samtidens vigtigste religiøse kilder.
Det er nemlig nødvendigt at forstå både kirkens bygning, kirkens rolle og samtidens folkeovertro for også at
forstå kalkmalerier som det i Ørbæk.
I 1400-tallet blev mange kirker bygget om. De gamle trælofter, som nu er sjældne, blev udskiftet med nye
hvælv af imponerende kvalitet selv for små kirker som den i Ørbæk. Det ændrede dog ikke noget ved selve
den gudstjeneste, som befolkningen skulle overvære hver søndag.
-Og ”overvære” er netop det rigtige ord, -for præsten
snakkede et sprog, folk ikke forstod (latin) og befandt sig
for det meste i sin egen lille del af kirken, koret med det
store alter, der var afskærmet fra menigheden enten af
småaltre eller store udskårne krucifiksgrupper.
Når man udsmykkede de nye hvide hvælv, var det derfor
dels med symboler som ringkors, liljer, træer og dels med
malerier af mere eller mindre bibelsk baggrund, men alle
med den hensigt at styrke (datidens) kristne værdier og
advare mod det onde. Man må huske, at kun de færreste
kunne læse, og kalkmalerierne fik derfor ofte karakter af
en slags tegneserier, der enten afbildede bibelske
motiver, f.eks. dommedag, eller også blot viste det
daglige livs fristelser og synder.
Til venstre: Gammel skånsk kirke med svage kalkmalerier
og malet træloft

Korbuefrise, Mästerby, dommedag: Engle blæser i basuner, de døde sjæle står op af graven og vejes af ærkeenglen
Michael, de fordømte opsluges af Helvedes gab og de frelste går mod porten til det ny Jerusalem, over det hele troner Kristus på
regnbuen med sværd (fordømmelse) og lilje (tilgivelse) fra munden. En hel tegneserie i et eneste maleri

Netop det onde: Sex, hor, Helvede, Satan og djævle spiller ofte en stor rolle i kalkmalerierne. Der var meget
ondt i verden, som man ikke kunne forklare, først og fremmest den pest som hærgede hele Europa, men
også lokale ting som misvækst, sygdom og svagheder af enhver art. Det kunne måske endda være
djævelens værk. Og derfor søgte man også syndebukke, som medvirkede til de onde, uforståelige
hændelser - hekse og trolde, som var i pagt med djævelen.
Kirken var ikke bange for at gå foran i denne søgen efter det onde i nærmiljøet. To Katolske munke Heinrich
Kramer og Jakob Sprenger blev netop sidst i 1400-tallet sendt ud i Europa, og lavede med Pavens
velsignelse en bog, hvor de beskrev, hvad Satan og hans engle, heksene, kunne finde på, og hvordan man
fandt ud af det ved at afhøre (læs: torturere) dem. Utallige hekse er blevet brændt på bål i hele Europa på
baggrund af denne frygtelige bog, ”Malleus Maleficarum” (heksehammeren). For der var jo meget i verden,
man kunne se, men ikke kunne forklare, og som derfor forekom overnaturligt, - farligt. For eksempel vidste
man, at vin blev til noget berusende, når den havde ligget og boblet i en tønde et stykke tid. Det gjaldt også
øl, men man vidste ikke hvorfor. Og smør opstod jo også inde i kærnen, men man vidste ikke hvorfor. I det
hele taget var ting der forandrede sig omgærdet med mystik, og kunne måske være djævelsk.
Ifølge både folkeovertro og kirken var hekse og trolde noget, der eksisterede, og var forbundet med det
onde, altså med djævelen. Og hekse skulle især være særlig glade for smør. Så glade, at de fløj rundt på
kosteskafterne og tabte smør rundt om i skoven. En lille gul, slimet svamp som vokser på døde grene kaldes
troldsmør eller heksesmør på alle nordiske sprog.
Billede Troldsmør i skov ved Kolding

og vi kan tit se billeder af piger på kirkernes kalkmalerier, der har arbejdet sammen med djævelen, når de
kærnede smør, og som bliver straffet for det, ..
Billede fra Eskelhem:” Tegneserie”: En pige kærner smør med djævelens hjælp og rides derefter bort mod Helvedes gab. En
”tegneserie”, der viser, hvor galt det kan gå, hvis man tager djævelen til hjælp, når man kærner smør.

..og kirken fulgte trop, for de to omrejsende munke var gode til at ”afhøre” folk som var mistænkt, og Den
katolske kirke bakkede op om dem.

Maleri fra Tuse kirke v Holbæk: malkepige hjælpes af djævle med at kærne smør

Efter at have ”afhørt” en stakkels heks et sted i Tyskland om smør skriver de i deres berømte bog:
:” Djævelen kan ikke på egen hånd skabe ting…. Således kan det konkluderes at, ligegyldigt med hvilke
midler troldkarlen fremskaffede smørret, så var det gjort enten med en stiltiende eller med en udtalt pagt
med Djævelen….
Eller også tog (djævelen) rigtig mælk fra en rigtig ko og kærnede det derefter hurtigt til rigtigt smør, for
mens det tager noget tid for kvinder at kærne smør, kan djævelen gøre det på meget kort tid og bringe
det til heksen.”
Altså: Hvis en eller anden pige var særlig god og hurtig til at kærne smør, kunne det være, at djævelen
havde en finger med i spillet. Det er ikke svært at forestille sig, hvad sådanne ideer kunne føre med sig.
Den tyske ”troldkarl”, som de to munke har afhørt, har nok ikke haft den store fremtid foran sig, og han har
også blevet pint til at indrømme, at han og djævelen har haft noget kørende sammen, hvad angår vin; for
lidt længere ned på samme side i bogen, - som vi skal huske var godkendt af Paven-, står der, at:
” …..så derfor er det det samme, der sker, når visse hekse, når de trænger til vin eller andre lignende ting,
blot går ud om natten med en flaske eller et krus og så straks kan vende tilbage med det fyldt med vin,
for så laver Djævelen blot naturlig vin andetsteds fra og fylder deres flaske eller krus.”
Djævelen kunne altså også spille med, når der skulle laves vin, selv om han ikke kan skabe den,- kun Gud
kan jo skabe ting. Og få meter fra maleriet af smørpigen i Tuse kirke er der netop et billede af en pige, der
står med en spunskniv (redskab til at tappe øl fra spunsen af tønden) og tapper øl eller vin fra en tønde.…
Maleri fra Tuse, kvinde tapper vin eller øl med djævelens hjælp

…og i Ørslev kirke, Vordingborg, står en munk også med en spunskniv i hånden og tapper øl eller vin fra en
tønde. På begge billeder hjælper djævle med til at tappe væsken,

Maleri fra Ørslev kirke: Munk tapper øl eller vin

og så er det lige pludselig, at det bliver endnu mere spændende at vende tilbage og kigge på maleriet i
Ørbæk kirke

Læg mærke til at personen i Ørbæk også – besynderligt nok - har en spunskniv i hånden, selv om det ikke er
en tønde, han tapper fra, og at de krukker væsken opsamles i, er helt identiske på de tre malerier.

Der er altså måske i alle tre tilfælde tale om, at ” … så laver Djævelen blot naturlig vin andetsteds fra og
fylder deres flaske eller krus.”, som der står i Kramer og Sprengers bog - og der har derfor ikke for samtiden
været noget anstødeligt i maleriet.
Det er vigtigt at forstå, at maleriet i Ørbæk kirke blot er et af mange ”tegneseriebilleder” af nogle af de
fristelser, man blev udsat for i det daglige liv på landet.
Djævelen og hans fristelser var en del af hverdagen. Punktum!
Hvis man var lidt for dygtig til at kærne smør eller brygge øl, risikerede man at blive anklaget for hekseri!
Når billedet i Ørbæk så senere er malet over, er det måske fordi den oprindelige betydning forsvandt efter
hekseforfølgelserne, og billedet derfor mere blot blev til et billede af en djævel, der skider i en krukke, altså
blot noget vulgært uden vigtig religiøs betydning. Det kan også være, at overmalingen først skete da man i
1700-1800 tallet generelt malede kirkerne rene og hvide, simpelthen fordi det var på mode ( i Ørbæk skete
det i 1870). I den periode fjernede man over hele landet mange af de kalkmalerier, der utvivlsomt stadig
skjuler sig kirkernes hvide vægge og blot venter på at blive opdaget.
I 1932 genfandt man maleriet i Ørbæk ved en restaurering, og det blev fotograferet af Egmond Lind.

Menighedsrådet fandt det dengang anstødeligt, og det blev igen malet over. Det var der for så vidt heller
intet usædvanligt i, og det er heller ikke ualmindeligt den dag i dag, at nyopdagede kalkmalerier overmales.
I Mørke Kirke har man i 2013 fundet et billede der ifølge kirkens hjemmeside (med foto) viser:
”en mandsfigur…. Figuren står skrævende med spredte ben og bøjede knæ. Mellem benene afsløres et
meget forstørret køn, malet i rød med sorte konturer.”….
Og lidt længere ned på hjemmesiden står:
”Menighedsrådet valgte, at malerierne skulle kalkes over, da motivet dels kunne virke stødende på
nogle, og dels kunne forstyrre ved kirkelige handlinger bl.a. begravelser.”
Indsættes: Foto fra Mørke kirke

Jeg er vis på, at denne figur også havde en anden og knap så anstødelig betydning, da den blev malet,- hvis
man ser rent logisk på det var den vel ikke blevet malet hvis det ikke var sådan? Men den blev altså
tildækket så sent som for 3 år siden.
I Ørbæk har man så imidlertid valgt at lade den djævelske figur og personen, der tapper et eller andet

forblive udækket. Oven i Købet har man inden man traf beslutningen spurgt menigheden selv til råds. Mere
dansk og demokratisk kan det da ikke blive.
Michael Jakobsen

