
Kirkevaren af Alexandra Vinther 
 

Knirken og knagen lød et sted i det fjerne. Fjernt og tæt på, på en gang. Det var 

mekanismen, der løftede kirkeklokken, havde kirketjeneren fortalt, da han viste os rundt for 

et par dage siden. I aftes havde jeg så sneget mig ind i kirken igen og hele vejen ned i 

krypten. Klokken var højt oppe over mig, i tårnet.  

Klokkens slag fyldte luften og syntes at vibrere selv i kryptens sten. Et slag, for klokken 

var et om natten. Det ville være det eneste klokkeslag i nat. Det havde kirketjeneren også 

fortalt om. Derfor havde jeg lånt fars armbåndsur. Han brugte det alligevel kun, når han 

skulle se pæn ud til møder, receptioner og fester. For mig var de selvlysende visere og tal 

vigtige.  

Jeg så ud i mørket. Hvor dumt var det lige, at jeg havde ladet mig overtale til det her. 

Bare på grund af den der historie om et hestekranie under kirkegulvet.  

Jeg tændte telefonen. I det mindste havde jeg den og opgaven. Jeg begyndte at filme.  

”Jeg er her stadig,” sagde jeg til skærmen. ”Ligesom ved midnat er her pissekoldt, 

mørkt og dræbende kedeligt. Der sker ingenting.” Jeg stoppede filmen og slukkede for 

skærmen. Batteriet skulle gerne holde helt til klokken syv. I alt fald hvis jeg ikke tog hjem 

tidligere. Hvis jeg gjorde, ville de andre selvfølgelig drille mig, men det var heller ikke dem, 

der sad her og frøs røven af.  

Jeg rejste mig og gik den lille tur rundt om stenkisten, midt i krypten. En eller anden 

godsejer lå i den. Vist nok ham, der havde bygget kirken. Eller fået den bygget. Han havde 

jo nok ikke selv fået beskidte hænder, vel? Jeg prikkede til stenen med en finger.  

”Troede du på helhesten? Så du den, inden du døde?” Jeg stirrede på stenkistens 

sorte rektangel, mens jeg gik rundt om den. Den lå der bare. Stille og sort. Jeg kom tilbage 

til min plads og satte mig ned. ”Nej, vel. Det er spøgelseshistorier, intet andet.”   

Men de havde begravet en hest under kirkegulvet – eller måske kun hovedet af den. 

Klamt. Og det var ikke særlig kristent, var det?  

En puslen lød fra hjørnet overfor og til venstre for mig. Lyden mindede om en kat eller 

en lille hund der vendte sig på meget lidt plads. Der havde bare ikke været noget 

derhenne, da jeg gik rundt om stenkisten. Jeg gik hen mod lyden. Den skrabede på 

stenene. Jeg stirrede ind i hjørnets mørke. Jeg fornemmede lidt af gulvet og væggen, men 

ellers var alt bare sort. Dyret skrabede på stenene. Lyden var svag, som om kræfterne var 

ved at være brugt op.  

Jeg rakte ind mod stenene lige der, hvor lyden kom fra. Dyret skrabede og skrabede. 

Min hånd mødte stenene. Hvad end det var for et dyr, så var det på den anden side af 

muren. Måske endda inde i væggen. Hvordan det så skulle være kommet derind. Det 

kunne jo dø derinde. Dumme dyr. Ubehag sendte prik fra min nakke og ned over 

skuldrene.  

”Du skal tilbage, hvor du kom ind,” sagde jeg og trak mig tilbage. ”Der er ikke huller 

herinde. Gå tilbage.” Jeg pegede i den retning, jeg syntes lyden var kommet fra, da den 

dukkede op. Tanken om at dyret skulle blive ved med at pusle i væggen var simpelthen 

ulækker. Hvad fanden gjorde man egentlig med et dyr, der var fanget i en væg? Ringede 



til dyreværnet? Klokken lort om natten, fra en kirkekrypt. Jeg kunne allerede høre mig selv, 

komme med en hel masse dårlige bortforklaringer.  

Dyret flyttede på sig. Desværre i den komplet modsatte retning end den, den var 

kommet fra. Det lød som en blød kost, der blev trukket hen over stenene.  

”Den anden vej.” Jeg huggede i luften med begge hænder. Som om dyret kunne se 

det.  

”Herover,” prøvede jeg med en let og lokkende stemme. ”Den her vej.”  

Dyret skrabede på stenene igen. Omkring en meter fra det sted, det skrabede sidst.  

Jeg sukkede. ”Dyr, det der er den forkerte vej.”    

Dyret moslede og skrabede.  

Det prøvede at vende. Endelig. ”Ja, sådan. Den her vej. Kom. Kom.”  

En sær lyd kom fra muren. Det lød som når en våd sweater, bliver trukket gennem en 

lille åbning, og så faldt et lille dyr ind i rummet. Det landede på gulvet og lå der. En aflang 

form af fortættet mørke. Dets side hævede og sænkede sig.  

Jeg nærmede mig forsigtigt. Måske var det på grund af mørket. Det var i alt fald ikke på 

grund af dyrets størrelse, for det var lige så lille som jeg havde forestillet mig.  

Det skubbede sig op at stå. Benene var lange og hovedet havde den forkerte form til at 

være en kat eller en hund. Små klap kom fra enderne af dets ben, når det flyttede på sig, 

så benene endte bestemt ikke i poter. Faktisk mindede lyden mig om en gang, vi var i 

zoologisk have og inde ved klappegederne. Silhuetten lignede også gedernes lidt, dyret 

her havde bare ikke horn, og så virkede det på en eller anden måde rundere.  

Det løftede hovedet og så op på mig. 

”Hej,” sagde det.  

Jeg snublede baglæns og faldt. Mødet mellem knogle, kød og stengulv fyldte min 

verden med smerte.  

”Er du okay?” lød dyrets stemme et sted i det fjerne.  

Smerten toppede og begyndte så at tage af.  

”Ja,” stønnede jeg og kom op på knæ. Jeg gned min balde. Den føltes mest af alt som 

om den ikke var der, men ellers var der vist ikke sket noget.  

De små klap fra klove nærmede sig. Klap, klap – klap. Klap, klap – klap. Jeg så 

nærmere på den lille skikkelse. Den havde kun tre ben.  

”Hvordan kom du ind i muren? Du er ikke en ged, og lam er ikke kendt for at klatre ind 

alle mulige steder.” Ligesom de heller ikke er kendt for at tale.  

”Tja.” Lammet satte sig ned som en hund. Dets eneste forben holdt forkroppen oppe. 

”Det er en lidt lang historie.”   

Lige så lang som at forklare, hvorfor og hvordan du kan tale? Jeg prøvede at stille 

spørgsmålet, men det syntes at hænge fast i halsen. ”Hvordan?” spurgte jeg i stedet. ”Jeg 

skal alligevel være her hele natten.” Som jeg sagde ordene, kom jeg i tanke om telefonen 

og rakte ned i lommen efter den.  

”Det er også en lidt uhyggelig historie,” sagde lammet.  

”Fint med mig.” Jeg trak telefonen frem. ”Må jeg optage den?”  

Lammet var stille i et langt øjeblik. ”Okay. Men kun lyden, er det i orden?”  



Jeg trak på skuldrene. ”Ja.” Jeg satte telefonen til at optage. ”Du ville fortælle, hvordan 

du havnede her i kirkens væg.”   

”Det er en lang historie,” sagde lammet. ”Den startede ved min fødsel.”  

Sætningen lød som indledningen til farfars historier. Dem han altid startede så langt 

væk fra selve historien, at han ofte fik problemer med at nå frem til den.  

”Ser du,” fortsatte lammet. ”Jeg blev født med en defekt. Jeg har kun tre og et halvt 

ben. En hver anden dag ville jeg bare være blevet dræbt – for hvad kunne et lam med tre 

ben bruges til?”  

”Dræbt.” Ordet havde været længe om at sno sig ind i mit hoved, fordi lammets 

stemme ikke havde ændret sig, da det sagde det.  

”Ja. Du ved da godt, hvor det kød, du spiser, kommer fra, ikke?” 

”Jo.”  

”Godt. Men det er ikke det, vi skal tale om.” Lammets klov skrabede mod gulvet, da det 

satte sig bedre til rette. ”Jeg blev ikke dræbt, fordi menneskene havde problemer med den 

kirke, de var ved at bygge.”  

Lammet talte om kirkebyggeriet, som om det var en hverdagsbegivenhed. Jeg kunne 

ikke huske at have hørt om nybyggede kirker i min levetid. ”Hvornår skete det?”  

”For meget, meget lang tid siden.” Der var latter i lammets stemme. ”Faktisk var det 

ikke engang her. Jeg har fået lov til at komme forbi i dag, fordi rygtet gik om at der var en 

her, som måske ville lytte.”   

”Okay.” Oplysningerne fandt deres pladser i mit hoved. ”Så du kommer ikke herfra og 

du taler om de gamle kirker?”  

”Ja. Deres kirke blev ved med at styrte sammen, så de havde brug for at finde et andet 

sted at bygge. Det var der jeg kom ind i billedet. Jeg skulle finde det nye sted.” 

”Men du er et dyr, og du talte vel ikke dengang.”    

”Ja,” sagde lammet. ”Og nej, dengang kunne jeg ikke tale menneskesprog. Jeg havde 

mine tre ben og så var jeg et lam. Der hvor jeg lagde mig, der skulle kirken bygges. Det 

var Guds tegn. Det mente de i alt fald. Så jeg blev sat ud på den mark, hvor de var ved at 

bygge og gik rundt i et stykke tid.”  

Humpede rundt. Lammet havde jo kun tre ben.  

”Jeg prøvede at spise lidt græs og blev træt.”  

”Så du lagde dig,” gættede jeg. ”De fik deres tegn.”  

”Ja,” sagde lammet. ”Nu skal du ikke blive forskrækket eller vred, vel? Husk, at jeg 

alligevel skulle være dræbt, at tiderne var anderledes dengang og at de havde en god 

grund til at gøre, som de gjorde.”   

Jeg fornemmede, hvor lammet var på vej hen og flyttede uroligt på mig. Selvom jeg 

ikke kunne se det, fornemmede jeg, at lammet så på mig. Det ville ikke sige mere, før jeg 

gav løftet.  

”Okay,” lovede jeg modstræbende.  

”De gik i gang med at lægge det nye fundament og de murede mig inde i det.” 

”Levende?” Ordet slap simpelthen ud af munden på mig.  



”Ja.” Lammet sagde det så roligt, at det gav mig myrekryb hele vejen ned over ryggen. 

”Ved du ikke, at den første man begraver på en ny kirkes grund, er tvunget til at gå igen? 

De ville spare et medmenneske for den skæbne.” 

Myrekryb spredte sig ned over mine arme og ben, og blev til en rigtig kuldegysning. 

Jeg rystede mig og gned armene. ”Hvor er det uhyggeligt.”   

”I stedet blev det mig,” fortsatte lammet. ”Man kan sige, at jeg blev kirkens skytsånd.”  

”Sikke fint et billede, du er ved at male,” brød en dyb kvindestemme ind. Den stemme 

kom fra et stykke bag lammet og fra cirka samme højde som det. 

Jeg stirrede mod stemmen og fornemmede en tæt, mørk form, på størrelse med en 

mellemstor hund. Fire klove trippede mod gulvet, da den trådte fremad. Den gryntede og 

smaskede.  

Jeg trak mig tilbage. ”Du er en gris.”  

”Gravso, om jeg må be´.” Soen smaskede og klap fulgte lyden. Klappene lød 

mistænkeligt som om  stødtænder mødte hinanden, hver gang kæberne gjorde. 

”Skytsånder, min bare røv.” En pibende lyd kom fra soen og gik over i en serie korte grynt. 

Den lo. ”Som om vi dyr har bukser på.”    

”Ja, meget morsomt.” Syrlighed sneg sig ind i lammets stemme. 

”Pak dit skønmaleri sammen, lille hvidplys.” Gravsoens stemme skurrede som småsten 

i en pose. ”Vi blev muret inde eller begravet levende, fordi vi skulle gå igen. Vi skulle 

beskytte kirken og kirkegården.”  

Gravsoen trippede hen til mig. Varm, tør ånde strøg min hånd. Stemmen var fyldt med 

mørk glæde, da hun fortsatte: ”De havde nemlig problemer med gravrøvere – og med 

unge par, der sneg sig ind og kissemissede.” Slimede kysse-smaske lyde kom fra hende. 

”Meget upassende midt mellem de døde.”   

”Ja, det har de i alt fald ikke gjort meget på din kirkegård,” sagde lammet.  

”Nej, det har de ikke.” Gravsoen vendte sig mod lammet. ”Jeg sørgede for at sætte en 

skræk i livet på dem. Først puslede jeg i mørket. For de fleste var det nok til at køle 

lysterne. Så gryntede jeg og nærmede mig. Mange tog flugten ved det. De ville jo gerne 

have fred og ikke en kold tryne mod deres bare hud. Gravrøverne var dog de værste. Ved 

du, hvad de gjorde?”  

”Ja,” sagde jeg. ”Det tror jeg.”  

”De gravede ned i friske grave for at snuppe vielsesringe, kors og ja, endda 

guldtænder, fra de døde,” fortalte soen alligevel og billeder af halvt opløste lig, i deres 

kister, fyldte mit hoved. Jeg kunne mærke det kolde, bløde kød og knoglernes hårdhed 

nedenunder. Kunne se kraniets tomme øjenhuler og glimtene af de blottede tænder i en 

lygtes dæmpede skær.   

”Ganske modbydelige skurke, var de,” sagde soen. ”Forstyrrede de dødes fred, bare 

for at berige dem selv.”    

Jeg måtte have de billeder, der fulgte soens ord, ud af hovedet. Jeg rømmede mig. ”Så 

I beskytter kirkerne og kirkegårdene både som skytsånder og som udsmidere?”  

”Ja,” sagde soen. ”Det kan man godt sige.”  



”Du er godt klar over, at gravrøverne bare var fattige, ikke?” sagde lammet. ”De døde 

skal jo ikke bruge deres smykker længere, og hvad angår parrene, så søgte de jo bare 

kirkegården, for at skjule sig for andres øjne.”  

Soen fnyste. ”Du er altid så hellig, lille treben. De var fredsforstyrrere. Det var de. 

Kirkegården er for de døde og respektfulde efterladte.”  

Jeg var lige ved at give hende ret. Da jeg var lille, havde min mormor taget mig med på 

kirkegården for at lægge blomster på morfars grav. Morfar huskede jeg ikke, og både 

stenen med hans navn, de små klippede hække og al den omhyggeligt revne grus, havde 

virket så fremmedartet. Mormor derimod havde skiftet blomsterne og fjernet blade med en 

nænsomhed, som mor, når hun rettede på fars slips inden en vigtig reception. Uanset 

hvad morfar havde fået med i kisten, skulle folk ikke grave ham op for at stjæle det. 

Mormor ville have været knust.  

”Du kan bare godt lide at skræmme folk,” sagde lammet.  

”Jeg vil ikke påstå, at det ikke tiltaler mig.” Soen smaskede, som om hun smagte på en 

lækker bid. ”Den der gang, da jeg stak ham gravrøveren i røven med hjørnetanden og han 

spænede af sted, så hurtigt at han faldt over sine egne ben. Det var ret sjovt.”  

”Den stakkels mand lå krøllet sammen på stien helt til den lyse morgen,” sagde 

lammet. ”Før turde han ikke kigge frem.”  

”Taler I med de døde?” spurgte jeg. Min stemme var grødet. Sikkert på grund af mindet 

om mormor.  

Dyrene var stille i et langt øjeblik. 

”Nej,” sagde lammet så og humpede hen til mig. ”De døde er jo et andet sted. Er der 

da en, du gerne ville sende en besked til?”   

Jeg rystede på hovedet. ”Nej.”  

Lammet stod foran mig. Hovedet var vendt op mod mig og jeg fornemmede 

medfølelsen i dens blik.  

”Det er der ikke,” sagde jeg og min stemme rystede. Alligevel var det rart at tale. ”Det 

er bare lidt meget det hele.”  

”Det kan jeg godt forstå,” sagde lammet.  

Lammets medfølelse fik fornemmelsen af at jeg førte dem bag lyset, til at vokse frem. 

De havde trods alt delt deres historier, mens jeg intet havde sagt. ”Jeg er her på grund af 

et væddemål. Vi fik en rundvisning i kirken for et par dage siden, og hørte om det 

hestekranie, der skulle være begravet her i kirken, og om spøgelser. Jeg sagde, at jeg 

godt turde være en nat herinde, så derfor er jeg her. Jeg regnede ikke med, at der ville ske 

noget.”  

”Men du er her,” sagde lammet. 

”Ja,” sagde soen. ”Det er vældig pænt af dig. Uanset.” Soen trippede på stedet og 

klaprede med tænderne. ”Faktisk har vi heller ikke været helt ærlige.” Hun trippede 

bagud.  

Jeg så ned på lammet, der også trak sig tilbage. ”Hvad mener hun?”    

”Vi er meget taknemlige for, at du lyttede,” sagde lammet.  

”Hvorfor går I?”  



”Vi hører ikke til her,” sagde lammet. Det talte med en lav og mast stemme. ”Vi er bare 

på besøg.”  

”Nemlig,” sagde soen, med en lige så lille stemme. Jeg kunne knapt finde hendes 

skikkelse i mørket bagerst i rummet, selvom hun tidligere havde været tydeligere. ”Nu har 

vi ikke lov at være her længere. Det her sted er hans.”  

”Ja.” Lammet humpede længere og længere ind i mørket. Dets skikkelse syntes at 

smelte sammen med det. Opløses i det.   

”Vent.” Jeg gik frem efter dem.  

”Undskyld,” sagde lammet og de sidste antydninger af det forsvandt. Jeg mærkede 

efter det i den tomme luft.  

”Hvad var I ikke ærlige om? I kan da ikke bare gå, uden at forklare det?”  

Jeg stirrede ind i mørket. Lyttede til stilheden.  

Det var som om kulden fra stenene igen trængte sig ind på mig. Jeg bemærkede også 

rummets lugt af kælder igen. Den der lugt af evig skygge, kolde sten og hengemthed.  

”Kom tilbage,” kaldte jeg. Min stemme lød flad, som om rummet var blevet mindre. Eller 

måske nærmere som om det havde været større da lammet og soen var her.  

De ville ikke komme tilbage. Sætningen skyllede gennem mig og samlede en bølge af 

sørgmodighed. Jeg savnede dem, sært nok. Savnede også mor og far. Det ville være 

nemt, bare at tage hjem. Jeg havde endda optagelsen med dyrenes stemmer, så hvorfor 

ikke bare tage af sted? Jeg stak hånden i lommen og mærkede telefonens afrundede 

kanter. Jeg kunne bare slukke for optagelsen og tage af sted.  

”Det var ikke dem, der skulle forklare.” Stemmen var en mands og kom fra et godt 

stykke oppe over mig. Silhuetten af en hest stod på den anden side af kisten.  

Min puls trommede i ørerne og sved klistrede under mine arme. ”Du er også ligesom 

lammet og gravsoen, ikke?”   

”Jo.” En svag knirken lød, da hesten drejede ind mod kisten. En hov klaprede tungt 

mod gulvet, så fulgte to andre. Den var trebenet, ligesom lammet. Knogler raslede. 

Jeg trådte tilbage.  

”Vi er alle tre kirkevarer,” sagde hesten og humpede gennem stenkisten.  

Mit hjerte dunkede hårdt i brystet. Hvorfor var jeg bange for hesten? Jeg havde ikke 

været bange for hverken lammet eller soen. ”Ja,” sagde jeg, fordi jeg måtte tale. Fordi jeg 

måtte prøve at overdøve pulsens hamren.  

Min ryg ramte væggen. Den var hård og kold. Lugten af evigt fugtige sten omsluttede 

mig. Hesten tårnede sig op over mig og stoppede. Varme pust fra dens næsebor ramte mit 

ansigt. Der var en tør og let sødlig lugt i den varme luft. 

”Kirkevare betyder kirke varsel,” sagde hesten. ”Det var det, de andre ikke ville fortælle 

dig.” Den sænkede sin mule ned ved siden af mit øre. Knogler knirkede og klikkede ved 

bevægelsen. Som om … Jeg skød tanken fra mig.  

”Vi har tre opgaver,” sagde hesten og dens sødlige ånde samlede sig om mit hoved. 

”Vi passer på kirken, passer på gravfreden og når et menneske ser os, varsler vi dets 

død.” Dens tænder klaprede svagt, mens den talte, som om de ikke rigtig sad fast i 



kæben. Lyden sluttede sig til den tørre knirken og klapren fra knogler, der kom fra resten 

af dens krop. Kolde prik krøb ned over mine arme.  

”Men det ved du jo godt.” Hesten sænkede hovedet mod mig. ”Og du har set os alle 

tre.”  

Jeg skubbede mig væk fra hestens hoved og trak telefonen op af lommen. Jeg 

trykkede på kameraet, selvom mine hænder rystede helt vildt. Blitzens hvide glimt oplyste 

et hesteskelet. Flager af gullig, knastør hud sad tilfældigt hen over knoglerne, som plastik 

der var blevet grebet af en busk. Hovedet – nej, kraniet – var vendt direkte mod mig og 

kugler af rødt lys voksede frem i øjenhulerne.  

Jeg ville skrige, men alt i mig bristede.      

 


