MERN KIRKE

Våbenhusets dør
Våbenhusets dør er en meget solid en af
slagsen. Gammel og med tunge jernbeslag,
der både har skullet styrke og udsmykke
døren. Den er fra 1637. Det står på den
med de fineste håndsmedede tal og bogstaver. ”Anno 1637”. Mon den er lavet af en
smed i Mern? Mon ikke?
Kigger man nærmere efter, er døren fuld af
dyremotiver – flere skrækindjagende drager
eller orme – den ene af dem i kamp med
hvad der kan ligne en løve. Men det er i
hvert fald ikke de lokale husdyr, der er afbilledet. Rundt om dyrene er der fine smedejernsslyngninger, der leder tankerne hen
på meget gamle dage. Der er lidt vikingetid
over stilen.
Sådan designede man ikke døre i 1637. Det
betyder måske, at den smed, der har lavet
beslagene til døren, har kopieret en meget
ældre dør. Måske en dør fra den allertidligste kirke i Mern. Vi ved det ikke.

ørkenen. Fortællingen står i 4. Mosebog,
kapitel 21 vers 4-9:
”Så brød de op fra bjerget Hor i retning
mod Sivhavet for at gå uden om Edom.
Undervejs mistede folket tålmodigheden og
talte mod Gud og mod Moses: »Hvorfor har
I ført os op fra Egypten for at dø i ørkenen?
Her er jo hverken brød eller vand, og vi er
lede ved den elendige føde.«
Men Herren sendte slanger, som bed folket,
og mange israelitter døde. Da kom folket til
Moses og sagde: »Vi har syndet, for vi har
talt mod Herren og mod dig. Bed til Herren
om, at han skal fjerne slangerne fra os!«
Moses bad for folket, og Herren sagde til
Moses: »Lav en slange og sæt den på en
stang! Enhver, der er blevet bidt, og som
ser på den, skal beholde livet.« Så lavede
Moses en kobberslange og satte den på en
stang; hvis nogen så blev bidt af en slange
og rettede sit blik mod kobberslangen, beholdt han livet.

Men stilen og motiverne kaldes gribedyr og
ormeslyng, og er hentet helt tilbage i vikingetidens kunst. Det var sådanne drager,
som blev sat i stævnen på vikingernes
krigsskibe til skræk og advarsel for fjenderne. Og det er sådanne slyngninger vi også
kender fra den store Jellingesten, hvor Harald Blåtand har ladet indhugge Kristus på
korset, men filtret ind i ormeslyng.
Det er vikingetid og den gamle tradition,
der møder kirken og kristendommen.
Håndtaget falder ved første øjekast helt fint
ind i dørens øvrige stil. Det er udsmykket
en slange, der snor sig op ad grebet. Men
det er faktisk ikke en nordisk slange – i
modsætning til dyrene på selve døren. Det
er en gammeltestamentlig slange.
Håndtaget forestiller nemlig den kobberslange, som Moses fremstillede til beskyttelse mod slangebid, da jøderne vandrede i
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