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Myten om Sct. Jørgen og Dragen!
Af Knud Ellitsgaard
Artiklen og billedet fra en bog som professor J. K. Andersen, Californien, har lavet i 1996:
”Tales of great Dragons”
Der findes landet over kalkmalerier i mange kirker. Motivet er ofte Sct. Jørgens kamp med en drage.
Her i Fanefjord Kirke har vi også et billede af en kamp mellem Sankt Jørgen og en drage. Det er derfor
rimeligt at spørge om hvad baggrunden er for en dragekamp i en kirke.
I Libyen var der en sø, hvor der levede en drage, som forgiftede hele landet. Folk stimlede sammen
for at dræbe den, men når de så dragen, løb de deres vej, da dragen åndede gift på dem. Så hver dag
bragte de dragen to får, som den kunne æde for at være i fred for den. Efterhånden var der ikke flere får, så
de begyndte at sende et menneske og et får. Til sidst lavede de en lov, der bestemte at der ved lodtrækning
hvert år skulle findes to mennesker uanset hvem, der kunne gives til dragen.
Loddet faldt et år på kongens datter. Kongen var dybt ulykkelig og græd over at nu kunne han aldrig
holde hendes bryllup. Da kom Sct. Jørgen ridende, han var en ridder fra cappadocia og en kristen mand.
Han så prinsessen og spurgte hende hvorfor hun var her. Hun svarede: ”Gå din vej, kære Herre for at du
ikke også skal omkomme”.
Så svarede han: ”Fortæl mig din historie og hvorfor du græder, frygt intet”. Da hun hørte om hvad
han havde besluttet, fortalte hun om hvorledes hun skulle blive taget af dragen. Så sagde Skt. Jørgen:
”Kære datter, stol på mig i denne sag, for jeg skal hjælpe dig i Herrens navn”.
Hun svarede: ”Nej, for Guds skyld gå din vej, for du kan ikke redde mig”.
Mens de sådan talte sammen dukkede dragen op og kom løbende imod dem.
Sct. Jørgen sprang op på sin hest og trak sit spyd og gjorde kors på sig selv for at beskytte sig. Så red
han dristigt mod dragen, da den kom ham imod, og han slog korsets tegn og slog dragen med sit spyd.
Dragen blev kastet på jorden. Herefter sagde han til pigen: ”Tag dit bælte og bind det om halsen på dragen,
men vær ikke bange”. Da hun havde gjort det fulgte dragen hende som om den havde været et tamt og
blidt dyr.
Hun førte den ind i byen og folk flygtede over hals og hoved og sagde: ”Desværre, desværre vi skal
alle dø”. Men Sct. Jørgen sagde til dem: ”Frygt intet, men tro på Gud og bliv døbt, og jeg vil dræbe dragen”.
Så blev kongen og alle hans folk døbt og Sankt Jørgen dræbte dragen med sit spyd, som man ser på
billedet i kirken. Derefter skar han hovedet af dragen og kommanderede at dragen skulle smides ud i
bjergene, og folk tog så fire oksetrukne vogne og kørte dragen ud af byen.
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Tekst til billedet:
Dragen dræbes af Sankt Jørgen, prinsessen med krone på hovedet står og ser til. Barefoot alteret, 15.
århundrede, Landesmuseum, Hannover.
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