Sindal Bykirke
- en beskrivelse

Sindal Bykirke
Tanken om at opføre en kirke i
Sindal Stationsby opstod i 1905,
idet jernbanens indvielse i 1871
gjorde, at byen udviklede sig hastigt omkring jernbanestationen.
Grunden blev skænket af sognefoged Munch, og på Finansloven 1908-09 lykkedes det at få
et tilskud til opførelse af kirken
på kr. 18.500. Blandt borgerne i
Sindal Stationsby blev der herudover indsamlet over 10.000
kr.
Kirken blev tegnet og projekteret af arkitekt Hother Paludan,
Aalborg. Byggeriet blev ved licitation overdraget entreprenør
Vilhelm Hæstrup, Dybvad for
et bud på 24.650 kr.
Grundstenen blev nedlagt den
27. maj 1910 og Allehelgensdag,
den 6. november 1910 blev kirken indviet med en festgudstjeneste ved biskop Møller, Aalborg. Gudstjenesten blev overværet af ca. 500 mennesker kirken er dog kun bygget til at
rumme ca. 300 personer.
I 1946 godkendte Kirkeministeriet, at kirkens navn ændredes
fra Sindal Stationskirke til Sindal
Bykirke.

Kirkens orgel
I 1917 fik kirken sit første orgel.
Orgelet havde 4 stemmer og var
bygget af Horsens Orgelbyggeri.
Det blev indviet ved giveren
købmand Dybro Jørgensen´s
datters bryllup den 18. september 1917. Orgelet blev i 1946
udskiftet med et nyt orgel fra
orgelbygger Zakariassen i Aarhus.

Kirkens nuværende orgel er fra
1978 – det er fra orgelbyggerfirmaet Gunnar Fabricius Husted
og har 16 stemmer fordelt på 2
manualer og pedal.
Kirkens renovering 2007
I marts 2007 kunne Bykirken
igen tages i brug efter en omfattende renovering, der omfattede
nye tage og reparation af kirkens murværk – i denne forbindelse blev spiret belagt med
kobber, da den tidl. teglbelægning havde vist sig skrøbelig.
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Kirkens gulve blev fornyet, så
en sammenhængende gulvflade
gav kirkerummet mere karakter
og en tiltrængt optimering af
akustikken. Det gamle sakristi
bag alteret blev fjernet, så et nyt
alterbord i granit, svarende til
døbefont, kunne rykkes mod
korets østvæg. Under Risebyes
Kristus fremkom derved et
umalet felt med kirkens østdør.

og indgang fra nu og til evig tid.
Såfremt alterskrankens halvcirkel måtte fuldendes i Guds rige,
bliver østdøren vel indgangsporten til Guds rige.

Døren er dog et hyppigt bibelsk
symbol, således Johannesevangeliet kap. 10 – døren korresponderer nu med dåbsordene
over døren mellem våbenhus og
skib: Herren bevare din udgang

Stolestader fik ny farve, idet
menighedsrådet valgte at lade
Risebye forblive i koret med de
mange terrakottafarver, mens
skibet således kunne have sin
egen farvesætning med det ud-

Ny alterskranke blev tegnet og
belysningen i hele kirken blev
stærkt forbedret samtidig med
at et nyt højttaleranlæg blev
etableret.

videde pulpiturs mørkere afvigelse.
Elof Risebyes fresker blev ved
renoveringen malet op og repareret ved freskotekniker og konservator Ornella Scarpa, der er
uddannet i den italienske freskoteknik.
De fremstår nu, som da de blev
udført i 1921 med forbedret belysning – også loftet var malet
af Elof Risebyes elever, nemlig
med stjernetegnene – for Risebyes tid som en fuldstændiggørelse af universets frelseshistorie.

Loftsmalerierne er nu midlertidigt konserveret, således at eftertiden igen kan hente dem
frem, når og hvis horoskoper og
stjernetegn igen måtte være befriet fra deres nyreligiøse associationer.
Under alle omstændigheder står
Risebyes eget værk nu selvstændigt og klart i al sin vælde.
Der henvises i øvrigt til specialfolder i våbenhus om Risebyes
værk, der er hans første selvstændige kirkeudsmykning.
Bykirkens renovering 2007 er
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udført af SAHL arkitekter, Århus.
Ingeniør:
DPR Ingeniører, Hjørring
Murer:
Bindslev Murerforretning
Tømrer:
Nordbyg, Sindal
El:
Elektrikeren Nord, Vrå
VVS:
Møller Christensen, Sindal
Kobberbelægning spir:
Hjørring Rørteknik
Højttaleranlæg:
SJ Elektronik, Aalborg
Farvekonservator:
Jens Johansen, Odense
Fresker:
Ornella Scarpa, Hørning
Kunstnerne ved Sindal bykirke og Sognegård
Elof Risebye blev født den 3.
april 1892 på Frederiksberg og
døde den 11. juli 1961 på Hillerød Centralsygehus.
Sindal bykirkes korudsmykning
er det første store kirkearbejde,
udført af den unge Elof Risebye
i 1920-21.

Elof Risebye er ofte blevet kaldt
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for sorgens maler, bl.a. fordi
hans farvevalg og motiver ofte
kan virke dystre og stemt i mol.
Måske var han livet igennem
lidt af en mystiker, der i alt fald
livet lang led af depressioner.
Den første del af sin uddannelse
fik han i USA på Art Institute,
Chicago og hjemkommet derfra
den sidste del på Kunstakademiet i København hos G. Vermehren og Agnes Jensen samt
senere hos Viggo Johansen og
Julius Paulsen.
Det blev dog Joakim Skovgaard,
der fik afgørende betydning for
ham. Risebyes afgangsprojekt
dannede også grundlag for hans
første kirkeudsmykning, nemlig

i Sindal bykirke.
Risebye rejste en del hele livet i
USA, Østeuropa, Tyrkiet,
Ægypten, Grækenland og Italien, Tyskland og Paris – især Firenze, Rom, Amalfi, Pompei,
Siena og San Gimignano blev
yndede rejsemål. Her var der rig
lejlighed til at studere italienernes forfinede teknik i mosaik og
fresker.
I akademitiden mødte han billedhuggeren Paul Kiærskou,
som blev hans ledsager i livet.
Efter dennes død i 1933 malede
Risebye ”7 billeder ved en vens

død”, holdt i dumpe blå og
grønne farver og disse blev i høj
grad kendemærker for hans stil
fremover. De 7 billeder afspejler den sjælsrystelse, det var for
Risebye, at miste vennen, med
sorgen stigende til afsind og atter mildnende sig til dæmpet
smerte og afklaring.
Risebye lagde ikke skjul på, at
disse billeder havde reddet ham
gennem krisen og at han ikke
havde reddet sig, hvis ikke han
havde været maler. Var han da
en sorgens maler ? – nej, snarere den dybeste mystiker, der har
været i dansk malerkunst.
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Risebye begyndte altså som Joakim Skovgaards elev på Akademiet og han blev naturligt Skovgaards medarbejder – på arbejderne med apsis mosaikken i
Lunds Domkirke 1925-27 og
ved freskerne i bryllupssalen på
Københavns Rådhus 1930-31.

Han var dog ikke uden videre af
Skovgaards skole – i sine egne
kirkemalerier som i Markuskirken i København viste han, at
han havde en personlig flade-og
linje-rytmik, strengere end
Skovgaards, og han havde en
dristighed i formgivning og kolorit, som var helt hans egen.
Kunstkendere vil mene, at
Skovgaard under arbejdet i
Lund Domkirke også lod sig påvirke af eleven Risebye.
Det mystiske tog efterhånden
overhånd i hans sind, bl.a. med
2 billeder, udstillet i 1932,
”Nattegæst” og ”To engle vandrer mellem træerne”. Med disse billeder ønskede han at udtrykke ”en samfølelse med universet og andre væsener”, som
han forklarede.
Han følte i sit kunstnersind en
forbindelse med Altet og det
usigelige, som er selve livet.
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Vennens død i 1933 satte for
alvor det mystiske i værk – han
viede sit liv til at skildre den sjæl
- og kvalfulde virkelighed, han
kæmpede med hvert levet øjeblik af sin tilværelse.
Risebye modtog adskillige stipendier og udmærkelser – 1945
blev han docent ved Kunstakademiet, 1949 professor i fresko
og mosaik sammesteds, blev
medlem af Akademirådet 1950
og senere dets præsident.
Risebye har endvidere malet kuplen i Sct. Markus kirken på
Frederiksberg med Sjælenes
Vandring og Apsis i Gedser kirke: Således elskede Gud verden.
Desuden var han medarbejder
på Einar Nielsens mosaikudsmykning af portbygningen til
Det Kgl. Teaters Ny Scene.
Risebye medvirkede endvidere
til at restaurere bl.a. Joakim
Skovgaards fresker i Viborg
Domkirke og Sonnes frise på
Thorvaldsens Museum. Risebye
modtog bl.a. Eckersberg medaljen i 1942 samt Thorvaldsens
medalje i 1952.
Han blev kendt for at mestre
den vanskelige teknik at aftrække fresker, restaurere dem og

opsætte dem igen på andre placeringer.
Niels Helledie
Niels Helledie er født i Sopmos
i Vendsyssel i 1927, han debuterede på KP 1969, og har siden
udstillet på både gallerier og
museer i ind-og udland, hvor
også utallige værker har fået varigt ophold, og således kan ses.

rer, at Moses slår vand af klippen for at tilfredsstille Israelitternes tørst under ørkenvandringen.
Nord for kirken ligger Sindal
Sognegård, et nybygget hus,
indviet i 1994, som fungerer
som samlingssted for byens kirkelige og kulturelle liv.
På flisepladsen foran Sognegården ser man Niels Helledie´s
skulptur Guldkalven.

Niels Helledie er især kendt for
sin kirkerelaterede kunst, som
da også pryder mangt et kirkerum - se evt. www.aalborgstiftonline.dk.

Niels Helledie bor og virker
fortsat i Skagen – også skulpturen/springvandet på Sindals bytorv ”De betroede talenter” har
Niels Helledie skabt.
Klippen og Staven
Syd for kirken er der opstillet en
vandkunst af Erik Heide – Klippen og Staven – som symbolise-

Niels Helledie har taget udgangspunkt i Klippen og Staven
syd for kirken – hvad sker der,
når vi får de mest nødvendige
livsfornødenheder opfyldt? - så
vil vi have mere, vi vil have alt
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det unødvendige og begynder
dansen om guldkalven – guldkalven står da uden for Sognegården som en henvisning til at
gå indenfor og få andet end livets luksus – nemlig åndelig føde! I Sognegårdens forhal er der
ophængt et stort krucifiks, også
af Niels Helledie.
Erik Heide
Erik Heide er uddannet maler
ved Kunstakademiet i 19511954 og på Grafisk Skole 1957,
men har siden 1958 udelukkende arbejdet som billedhugger.
Sin kunstneriske debut fik han
allerede i 1949 på Kunstnernes
Påskeudstilling, og han er repræsenteret på et utal af udstillinger. Medlem af Decembristerne 1963. Modtog Akademiets guldmedalje i 1969.

altertavler og kirkeudsmykninger.

Han anvender oftest rustikke
materialer som granit eller støbejern.
Sindal Bykirke var i øvrigt oprindeligt filialkirke for Sindal Gl.
Kirke, som bestemt også er et
besøg værd. Sindal Gl. Kirke
ligger på Astrupvej i udkanten
af Sindal ved Slotved Skov.

Erik Heide tager udgangspunkt
i den natur, der omgiver ham på
Mors. Han arbejder i et naturalistisk, forenklet og monumentalt formsprog.
Erik Heides skulpturer findes i
næsten alle større byer i Danmark, og det er især hans dyrefigurer og de mere monumentale
udsmykninger, der er populære.
Derudover har han udført flere
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