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Elof Risebye i Sindal Bykirke

Sindal bykirke, der er bygget i 1910
og restaureret senest i 2007, har en
enestående udsmykning af hele koret, som nu er blevet restaureret –
udsmykningen af Elof Risebye er
udført i freskoteknikken. I det følgende fortælles om Risebye og hans
fornemme værk i kirken.
Elof Risebye er født den 3. april
1892 på Frederiksberg og han døde
den 11. juli 1961 på Hillerød Centralsygehus.
Sindal Bykirkes korudsmykning er
det første store kirkearbejde, som
blev udført af den unge Elof Risebye i 1920-21.

Sorgens maler

Elof Risebye er ofte blevet kaldt 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 igennem det meste
af sit liv 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 dan1

nede 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.
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.

”En samfølelse med universet
og andre væsener”
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. 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 sam-

mesteds, 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.

Om sit værk i Sindal Bykirke
Om sit værk i Sindal bykirke, afsluttet i slutningen af 1921, har Risebye
selv beskrevet forløbet og tankerne
bag: ”Sommeren 1919 blev det af
professor Joakim Skovgaard overdraget mig at give udkast til en udsmykning af koret i Sindal kirke.
På disse udkast arbejdede jeg forår
og sommer i 1920. Henad efteråret
blev det bedømt og godkendt og jeg
var i oktober heroppe for at tage de
rette mål af væggene.
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Hele vinteren arbejdede jeg på at
tegne billederne til udførelse i det
store format og dette fortsatte, til
jeg i juli måned ankom hertil og
begyndte på det egentlige arbejde i
kirken, som nu er sluttet.
Jeg anfører kun dette, for at give et
ringe indtryk af det arbejde, der i
flere år er gået forud for udførelsen.

Billedkompositionen
Koret er inddelt i tre vægge med
loft af træ. På de to sidevægge har
jeg på hver side af vinduet malet et
stort billede, hvis afsluttende linje
foroven understreger vinduesbuens
begyndelse. Over disse to store billeder er to friser, en større umiddelbart over de store billeder og øverst
en mindre.
Der er altså stærkt aftagende størrelsesforhold, som for at hæve og
udvide rummet opefter. Denne tanke er også søgt gennemført i farven.
Det vil ses, at de store billeder er ret
massive i farven, hvorimod denne
er lettere i de to friser.
I de store billeder er figurerne malet
mod baggrund, i friserne står de
mod kalkens hvide farve, for også
derved at gøre det lysere foroven.
Over hvert vindue er der i en cirkel
malet, på venstre væg fra kirkegangen, Madonna med barnet og på
højre væg Kristus med lammet.
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Under de to vinduer et ornament,
der under højre vindue danner baggrund for 3 får. Ornamentets betydning under de to vinduer er den
både at standse og fordele de mange figurers bevægelse på væggene,
således at figurernes linjer bevæger
sig op over de to vægge med cirklen
som midtpunkt – ikke under vinduet.
Endevæggene har jeg ment var af
størst betydning og krævede rigest
udsmykning.
De gennemløbende linjer fra billederne på sidevæggene fortsætter
deres inddeling af billederne på
sidevæggene, dog således at sidevæggenes to friser er afløst her af
én stor, og de store billeder fra sidevæggene er på endevæggen halveret,
således at der under den store frise
er to billeder på hver side af alteret.

Kristus som midtpunkt
Over alteret er en stor Kristusfigur
malet i et format, der omtrent svarer til de store billeder på sidevæggene, således at øjet fra disse naturligt søger hen over alteret og standser ved skikkelsen der. Derved får
skikkelsen den betydning, den skal
have, at være midtpunkt for og beherske hele rummet.
På de to sidevægge har jeg søgt at
inddrage de vigtigste tildragelser i
det nye testamente, begyndende fra
venstre væg: Bebudelsen, dåben,

korsfæstelsen og opstandelsen – og
på endevæggen fire af Kristi undergerninger.
På venstre side af alteret er det nederste billede Jairus´ datter, det
øverste den kanaanæiske kvinde.
På højre side er det nederste billede
den spedalske og det øverste Kristus og Peter. På hver side af Kristus på endevæggen står tre figurer.
Til venstre Johannes og 2 engle, til
højre Moses og 2 engle.
På sidevæggene er der i den første
frise på hver side af vinduet tre engle, altså seks på hver væg. på venstre væg er disse dåbsengle, på højre
er de musicerende i glæde over opstandelsen. Den øverste frise er på
begge vægge en ensartet række af
basunblæsende engle.

ring i 2007 blevet midlertidigt konserveret og derved tildækket – loftets stjernebilleder kan findes frem
igen i en senere tid, der måske har
et mere afslappet forhold til astronomiens stjernetegn – for Risebye
har det sikkert været meningen at
vise den bibelske verdens samfølelse med universet og Altet).
Risebye fortsætter: ”Med hensyn til
farverne i det hele taget har jeg søgt
at holde det hele i dæmpede, rolige
farver. Det har været strengt nødvendigt for harmoniens skyld, fordi
rummet er så stærkt dekoreret og
ikke stort. Det har i hele arbejdet
været mit mål, både ved linjer, farver og komposition frem for alt at
skabe ro i kirken, det der synes mig
det skønneste i en kirkefred og stilhed.

Med hensyn til de noget ensartede
bevægelser i figurerne i friserne, da
er dette bevidst gennemført for at
skabe ro over de store billeder.

Mange har spurgt mig om stilen,
der forekom lidt fremmedartet: Det
er jo altid lidt pinligt for en ung
maler at nævne store forbilleder, det
frister let til sammenligning.

Dette gælder også farverne – ligeledes de stående figurer i frisen på
endevæggen, der har den opgave at
fremhæve Kristusskikkelsen i midten.

Det største og ædleste i kirkekunsten er den gamle italienske og boggantiske kunst, og det er på de store
traditioner herfra, vi tør bygge, og
hvoraf vi bør lære.

Loftet er oliemalet, og de tolv månetegn veksler her med ornamentet.
De er holdt i ret mørke farver for at
samle og fremhæve væggenes farver” (loftet er ved kirkens restaure-

Den kunst, der i ordets reneste betydning var virkelig kunst. – Til alteret er, efter min tegning, udført et
kors, hvorpå Kristusskikkelsen er
malet i olie.
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Til slut skylder jeg at nævne de forskellige, der med så stor interesse
har hjulpet mig med at gøre det så
smukt, som det er, og det er mig en
stor glæde her samtidig at kunne
bringe dem min inderligste tak. Det
skyldes sandelig for en stor del deres hjælp, at arbejdet nu er gennemført.
Min dejlige, trofaste og aldrig svigtende medarbejder har været murer
Albert Jensen, der har udført et
meget stort og i allerhøjeste grad
dygtigt arbejde, både før min ankomst ved isolering af væggene og
dagligt under mit arbejde med enestående omhu og interesse. Min
taknemmelighed kan kun være en
ringe tak for det beundringsværdige
og energiske arbejde, murer Jensen
har lagt i kirken.
Loftet er udført af en ven fra akademiet, maler Chr. Frederiksen, søn af
vinhandler C.C.Frederiksen, Hjørring. Det er efter min tegning, men
Frederiksen har ellers været ret frit
stillet under arbejdet og æren for
den meget smukke og velafstemte
udførelse, der jo har sin andel i
rummets helhedsvirkning, er hans.
Korset (ved restaureringen 2007 er
det anbragt i korrummet bag orglet)
efter min tegning udført af fabrikant P.C.Christensen, og er fra hans
hånd et særligt smukt stykke arbejde, udført med interesse og forståelse.
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Malerarbejdet skyldes malermester
Julius Pedersen og er præget af hans
store kyndighed og gode smag.
- Sindal Bank skylder jeg min tak,
fordi den med human forståelse har
bekostet mit ophold her.
Mit honorar for arbejdet i kirken vil
ikke kunne dække mine egne udgifter.
Jeg har på hotellet haft et hyggeligt
ophold og maden var fortræffelig.
Min dybeste tak skylder jeg de af
byens borgere, der offentligt har
udtalt så smukke ord om mit arbejde. Den forståelse og anerkendelse,
der på denne måde er vist mig, har
været min skønneste løn og giver
mig lov til at tro, at mit arbejde i
Sindal kirke vil blive det, jeg så inderligt har tilstræbt – en glæde og
opbyggelse for Sindals beboere”.

Et brev fra Elof Risebye

I et privat brev fra oktober 1959
skriver Elof Risebye om sine oplevelser i Sindal: ”Sindal kirke var mit
første store arbejde – jeg levede i
det med hele mit sind – jeg var dengang en meget ensom vandrer – fra
afholdshotellet gennem den lange
gade til kirken.
Jyderne holdt sig skeptisk tilbage
for denne unge maler fra storbyen –
men de iagttog mig – og fulgte hele
mit arbejde i hemmelighed !!

Jeg var ikke gode venner med præsten – som fandt mig alt for moderne (og selvrådig!!), men det hele
endte som et eventyr – der var en
lille avis – og ved mit arbejdes afslutning stod der på forsiden en
hjertevarm hyldest til den unge
kunstner – det glemmer jeg aldrig –
de storartede mennesker havde efterhånden taget både mig – og mit
arbejde helt til hjerte – artiklen var
underskrevet Byens borgere !! det
var ved juletid – så rejste jeg –
udenlands – men jeg blev fulgt til
banen af alle de uforglemmelige
venner. Sligt kan ske i en kunstners
liv ! – præsten havde tabt – men
han vidste det – og holdt en juletale, hvor han helt overgav sig til mit
arbejde – det var smukt af ham.
Jeg tror, at jeg levede og arbejdede i
en art trance – man kunne ofte se
en enlig skikkelse vandre med en
lygte – den lange vej til kirken om
natten – for at lukke vinduer for
nattevinden – det blev jo vinter –
men man fortæller mig, at alle billederne har holdt sig godt.”

Billederne i overblik
Østvæg:

Kristus - evangelieteksten fra sidste søndag
i kirkeåret, Mattæusevangeliet 11,25-30:
Kom til mig, alle I, som er trætte og tyngede af byrder.

Restaurering 2007

Risebyes fresker er restaureret i
2007 af konservator Ornella Marie
Marin Scarpa, Hørning, Randers,
som er uddannet i den italienske
freskoteknik.
Hjemmeside: www.k-p-h.com

Øverst til venstre: Johannes Døber med 2
engle.
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Til venstre for alter i midten: den kanaanæiske kvinde fra evangelieteksten til 2.
søndag i fasten, Mattæusevangeliet 15,2128.

Nedenunder: synagogeforstanderen Jairus´
datter fra Markusevangeliet 5,22-43.

Til højre for alter i midten: Kristus og
Peter fra evangelieteksten 4. s. efter Hellig
Tre Konger, Mattæusevangeliet 14,22-33.

Nedenunder: den spedalske, der vender
tilbage for at takke for helbredelsen.
Evangelieteksten til 14. s.e. trinitatis,
Lukasevangeliet 17, 11-19.

Nordvæg:

Øverst til højre: Moses med Lovens tavler:
”Den, som ser mig, ser Faderen” og 2
engle.
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Øverst: basunblæsende engle - domsengle
som i Johannes Åbenbaring.

Nederst: Dåbsengle.

I cirkel: Jomfru Maria med barnet.

Til venstre for vindue: Mariæ bebudelse englen Gabriel bebuder Jesu fødsel for
Maria.

Til højre for vindue: Jesus døbes af Johannes Døber i Jordanfloden.

Under
vindue: Livstræet.

Udsnit af forsidebilledet.
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Sydvæg:

Øverst: basunblæsende engle - domsengle som i Johannes´ Åbenbaring.

Næstøverst: musicerende engle, fejrende
opstandelsen.
Under vindue: 3 får.
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I cirkel: Den gode hyrde.

Til venstre for vindue: Korsfæstelsen.

Til højre for vindue: Opstandelsen.
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Kunstneren Elof Risebye.
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