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Forord
Jeg er blevet bedt om at skrive forord til denne bog - og har forsøgt på 
det. Men kunstmalere er interessante, fordi de maler. Jeg er hverken 
forfatter eller poet, så mine forsøg kom til at minde om intetsigende 
mundheld som for eksempel: ”Jeg gjorde, det jeg gjorde, fordi jeg gjor-
de det, jeg gjorde”. Ren zen!
 Jeg overlader derfor ordet til Sam Besekow, der i en af sine bøger 
gengiver en fortælling, som netop udtrykker det, jeg ville have skrevet i 
dette forord:
 ”De gamle fortæller: Baal Schem plejede at gå ud til en bestemt plads 
i skoven, tænde et bål der og tænke mediterende i stille bøn. Genera-
tionen efter ham, Rabbien af Meseritz gik ud til samme plads i samme 
skov og plejede da at sige: Vi har ikke gløden mere der kan tænde Baal 
Shems bål, men vi kan stadigvæk tænke og bede Baal Schems bøn. En 
generation senere gjorde Rabbi Moische Leib fra Sassov det samme, gik 
ud i skoven og sagde: Bålet kan vi ikke tænde, vi ved ikke hvad Baal 
Schem mediterede over når han bad, men vi kender stedet i skoven og 
det må være tilstrækkeligt. Men da den ny generation med Rabbi Israel 
fra Rischin skulle øve den nu hellige handling, satte han sig hjemme i 
den bedste stol og sagde: Vi kan ikke tænde bålet, vi kender ikke bøn-
nerne, vi har glemt stedet i skoven, men vi kan fortælle hvordan det 
hele gik for sig. Det er måske det allervigtigste.
 Traditionen er kulturbefordrende når den er kulturbevarende. Iner-
tien, det hæmmende er fremmende.”
 
Stig Weye
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Stig Weye og kristendommen

Stig Weye er født i 1946 og stammer fra København, men har i de 
sidste mange år boet i Nysted på Lolland. Han er gift med Inge-Lise 
Tranberg, som han i 2009 portrætterede sammen med parrets sønner 
Anton og Kasper Tranberg, hvoraf den ene er kok og ernæringsekspert 
og den anden er jazztrompetist. 
  Weye er en mand, der øser af gode historier. Han kan fortælle erin-
dringer fra både barndom, ungdom og voksentilværelse. Han kan tale 
begejstret om jazzmusik, som han selv startede sin kunstneriske karriere 
indenfor. Han kan gengive legender og sagn i massevis. Han kan rede-

Stig Weye, Foto: Jan Friis
Sønnen Kasper
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gøre for renæssancens maleteknik og datidig såvel som nutidig frem-
stilling af farve og maling. Ligeledes har han en betragtelig viden om 
kunsthistorie - og så kan han ind imellem spidde den del af det kunst-
neriske establishment, som han mener dyrker det overfladiske. 
 Således har han fortalt om en kunstner, der på et stort og anerkendt 
kunstmuseum udstillede en skulptur af en smuk, knælende kvinde. 
Dette var ikke bemærkelsesværdigt, men det var til gengæld den til-
hørende del af skulpturen, nemlig en gigantisk portion afføring, der 
skulle se ud, som om den netop havde forladt kvindens bagdel. På vej 
hjem fra udstillingen blev Weye tissetrængende og stoppede bilen ved 
en mark med højlandskvæg. Han, der havde oplevet folk vandre rundt 
om den kolossale fækaliemodel i grebethed over dens geniale udtryk, 
oplevede nu, at folk dyttede og truede af ham. Dagens oplevelser hang 
på en måde sammen, ikke mindst fordi reaktionerne på dem begge 
var latterlige. Ifølge Weye er det ikke kunstens opgave at provokere 
for provokationens skyld eller at udsige selvfølgeligheder, som det var 

Inge-Lise, 2009, 150 x 160 cm
Foto: Jan Friis, Sønnen Anton 
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tilfældet med skulpturen. Det kan da godt være, at man har en tendens 
til at ophøje supermodeller, men når det kommer til stykket, ved selv 
den mest henførte beundrer, at også drømmekvinden går på toilettet. 
At lade et kunstværk gøre opmærksom på de vilkår, vi alle er givet fra 
naturens side, er altså overflødigt. Kunsten skal trænge længere ind i det 
eksistentielle. Det gør Stig Weye med sine malerier. Kunsten er hans an-
det åndedræt. Derfor siger han: ”Jeg må male til jeg dør, ellers dør jeg”.
 Om baggrunden for og målet med sit arbejde som kunstmaler, si-
ger Weye: ”Vi malere kan vise det krydslys, som forener menneskenes 
tanker og tvivl. Men for maleren kræver det en erkendelsesvilje. Det 
lys, malere viser, må gerne være så stærkt, at det kan få menneskenes 
liv - helt almindelige liv - til at skifte retning. Vi malere har altså en 
mulighed for at genåbne eller at vise, at Gud har genåbnet Paradiset, 
som vi er forvist fra på en eller anden underlig måde. 
 Men at vise dette koster blod, sved og tårer. Den mindeværdige el-
ler sindsforandrende kunsts kerne er jo at gå gennem smerten og ikke 
fornægte den. Ikke blot karakterer som Ødipus og Jesus, men alle men-
nesker kender til smerte, f.eks. ved at miste nogen. Gennem konfronta-
tionen med det smertelige kan livet altså fornys, hvilket kommer særlig 
tydeligt til orde i evangeliernes beretninger om Jesu korsdød og efterføl-
gende opstandelse.”
 Der fortælles mangfoldige historier i Weyes kunstværker. Ofte er 
motiverne bundet op omkring en eller flere kendte fortællinger. Andre 
gange vokser de ud af Weyes frodige fantasi. De fleste af hans malerier 
har forskellige væsner som aktører. En broget skare af mennesker og dyr 
springer fra det ene maleri til det andet, så man hist genkender Pjerrot 
og her genser Harlekin, hist ser en konge og her en nar. Snart får man 
øje på et fabeldyr og derefter en huskat. Nu hilser man på en præst og 
står dernæst ansigt til ansigt med en djævel. Den sidstnævnte ubehage-
lige type har sin modsætning i en anden velkendt figur i Weyes værker, 
der allerede er nævnt, nemlig Jesus Kristus. Et møde med Stig Weyes 
kunst indebærer altså, at man dykker ned i den rigdom af historiske, 
kulturelle, religiøse og psykologiske indsigter, der har været med til at 
præge den europæiske tankegang. I denne række af inspirationskilder 
spiller kristendommen en stor rolle for Weye.
 Stig Weye har lige siden sin barndom haft et forhold til det kristne 
budskab: ”Da Stig, der var syv år og gik i første klasse, mødte solsorten 
Freja ved havelågen på hjemvejen, og den spurgte ham, om han havde 
fået stjerne i karakterbogen også i dag på grund af dygtighed, svarede han, 

Øvelser, 1986, 36 x 25 cm. 
Foto: Jan Friis
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at han havde fået tre, men hvad kunne det hjælpe, når han ikke vidste, 
hvem der havde skabt Gud.” Den dreng ved navn Stig, der optræder i 
Johannes Wulffs novelle Hvem skabte Gud 1, er faktisk Stig Weye. No-
vellen, der sandsynligvis er skrevet i 1953, men først udkom året efter, 
tager udgangspunkt i den syvårige Stigs religiøse overvejelser. Den på det 
tidspunkt 51-årige forfatter og den lille Stig havde deres gang i det samme 
nabolag og vendte altså ind imellem nogle af tilværelsens store spørgsmål.
 Novellen er beslægtet med Jobs Bog fra Det Gamle Testamente; en 
tekst, der handler om, at Gud lader sig friste til at afprøve den retskafne 
Jobs tro. Gud fratager staklen alt på nær hans kone og Jobs eget liv. Der-
til lader han en smertefuld, men ikke dødelig sygdom ramme Job. I be-
gyndelsen er Job standhaftig. Han takker Gud for alt det gode, han har 
fået gennem årene, og finder sig i, at hans tilværelse pludselig er vendt 
på hovedet. Da hans venner konstaterer, at Job må have gjort noget galt, 
siden Gud straffer ham så voldsomt, skifter Job imidlertid sindelag. Han 
har intet gjort, der kan retfærdiggøre så megen sorg og lidelse, som han 
udsættes for. Derfor anklager han Gud. Han vil vide, hvorfor han skal 
lide på den måde. Vennerne bliver både skræmte og forargede over Jobs 
frimodighed. Paniske undskylder de Gud, lige indtil Gud selv blander 
sig og skælder Job ud, fordi han dømmer sin skaber, der har langt større 
indsigt end Job. Også vennerne bliver irettesat, fordi de ikke støttede Job 
i hans nød. Til sidst får Job alt det, han har mistet, tilbage - og mere til. 
Nogen rigtig lykkelig slutning er det dog ikke, for Job får aldrig noget 
svar på, hvorfor han skulle udsættes for Guds vrede.
 I Wulffs novelle mister solsorten Freja livet, da den vil finde svaret 
på Stigs spørgsmål om, hvem der skabte Gud. Undervejs til Gud bliver 
den ramt af et hagl fra et gevær. Fuglen vender om og fortæller Stig en 
opdigtet og nedslående historie om sit besøg hos Gud. Gud ved hver-
ken, hvem der har skabt menneskene, eller hvem der har skabt ham. 
Novellen slutter således:
 ”Og skønt han ikke ville tro det, sagde alle til ham, at solsorten Freja 
var død. Da gravede han tilsidst en grav til den i haven og lagde den lille 
runde kugle ved siden af den – for han følte, at han havde spurgt om for 
meget og fået for lidt at vide – og at han, hvis han havde fået alt at vide 
nu måske ville ha’ ligget i graven sammen med solsorten Freja.
 Og dog blev han ved at harmes over den tanke, at det at få alting at 
vide skulle være det samme som at dø. Bare turde han ikke mere spørge 
solsortene til råds af angst for, at det skulle gå dem, ligesom det gik 
solsorten Freja.”

Forsiden til Johannes Wulffs bog med 
novellen om solsorten Freja
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 Novellen går et skridt længere end Jobs Bog, fordi den antyder, at Gud 
slet ikke findes. Frejas besøg hos Gud er opdigtet, og Gud selv er glem-
som, hvilket vel afslører, at han ikke er den, han udgiver sig for at være.
 Selv om Wulfs novelle ikke giver udtryk for Stig Weyes tro eller 
mangel på samme, tager den udgangspunkt i en samtale, som Wulff 
har haft med den syvårige Stig. Allerede dengang gjorde Weye sig altså 
tanker om den kristne Gud. Det gør de fleste i den alder, men ikke alle 
fortsætter deres religiøse overvejelser med samme intensitet, som Stig 
Weye har gjort lige siden.
 Dermed er det ikke sagt, at Weye kun har kristendom på hjernen. 
Han går ganske vist ofte i kirke og er ikke præget af den berøringsangst 
overfor den kristne forkyndelse, der er udbredt i vore dage. Troen ligger 
som et fundament i hans liv, men kristendommen er ikke hans eneste 
inspirationskilde, hvilket tydeligt fremgår af størstedelen af hans ma-
lerier. I denne bog er det imidlertid hans kirkelige kunst, der sættes 
fokus på. Hvis man vil have et større overblik over Weyes liv og samlede 
produktion, kan Dorte Foghs grundige bog, Stig Weyes fantastiske bil-
ledverden fra 2012, varmt anbefales.

Højt ærede publikum. Dukken dan-
ser, 1984, 145 x 162 cm
Foto: Jan Friis

Forsiden til Dorte Fogh: 
Stig Weyes fantastiske billedverden
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 I en anden bog om Weye, nemlig Ole Lindboes Indbildningens kraft 
fra 1997, spørger forfatteren, om man kunne forestille sig Stig Weye 
som kirkekunstner. Hertil svarer Weye: ”Ja, det kan man godt. Hvis no-
gen gi’r mig lov til det.”2 Ti år senere spurgte Grindsted Menighedsråd 
ham, om han ville udsmykke den lokale kirkes prædikestol. Siden blev 
udsmykningen suppleret af hans malerier på alterbordsforsiden samt et 
altertæppe, hvis forlæg også er skabt af Weye. I skrivende stund udgør 
værkerne i Grindsted Kirke Stig Weyes eneste egentlige kirkeudsmyk-
ning i Danmark. Fremtiden vil vise, om han får lov at lave udsmyk-
ningsopgaver i andre kirker.
 Eftersom denne bog handler om Stig Weyes kirkelige kunst, er det 
oplagt at lade udsmykningen i Grindsted danne dens grundstamme; 
men sideløbende hermed vil en lang række eksempler på andre af Weyes 
kunstværker, der relaterer sig til kristendom, kirke og Bibel, blive præ-
senteret. Enkelte værker af andre kunstnere vil også blive behandlet, når 
der er sammenfald i motivvalget mellem Weyes og den anden kunstners 
værk.
 Min tilgang til at skrive en kunstbog som denne er ikke traditionel. Jeg 
er hverken kunsthistoriker eller -kritiker, men sognepræst. Derfor bliver 
der i det følgende lagt vægt på den teologiske tolkning af kunstværker-
ne. Mit kirkelige udgangspunkt er en traditionel luthersk forståelse af 
kristendommen med en svaghed for det grundtvigske. Mange vil kunne 
være uenige med mig i mine tolkninger af Weyes malerier såvel som mine 
fremstillinger af de mange dele af kristendommen, jeg kommer ind på 
undervejs. Jeg risikerer således at blive anset for at være som min fiktive 
kollega på maleriet Højt ærede publikum. Dukken danser. Præstens kjole 
er ikke sort men violet, hvilket blandt andet er fastetidens farve, der sym-
boliserer anger, bod og bedring. Der er altså noget bebrejdende og strengt 
over ham. Præstens ansigtsudtryk ser da også både rigidt og usympatisk 
ud. Han har ikke megen farve i kinderne og lader i det hele taget til at 
være drænet for glæde. Værst er det dog, at han holder en marionetdukke 
i hånden. Dukken spræller forgæves i et forsøg på at komme fri. Måske 
repræsenterer den et rigtigt menneske, der holdes fast af præstens ensidi-
ge og strenge gengivelse af kristendommen. Rettroenheden holder duk-
kemennesket fast i åndelig begrænsning og tankekontrol, hvilket står i 
skarp kontrast til maleriets sarkastiske titel: Højt ærede publikum. Dukken 
danser. En anden mulighed er, at dukken er Kristus, der styres af præsten. 
Derved er det igen præsten, der bestemmer, hvilken del af det kristne 
budskab, der lægges vægt på. Han kan forme det efter forgodtbefinden-

Forsiden til Ole Lindboes bog om Stig 
Weye: Indbildningens kraft, 1997
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de. Men dermed kan evangeliet blive enten udflydende eller rigoristisk. 
Den violette præsts dødningeagtige ansigt tyder på, at han har valgt den 
moraliserende og fordømmende udlægning af Kristi budskab.
 Hvorvidt jeg gør mig skyldig i den samme forvridning af kristen-
dommen som maleriets præst, er det op til den enkelte læser at vurdere. 
Om man er enig med mig eller ej, håber jeg dog, at man får fornøjelse 
af de mange gengivelser af Stig Weyes malerier.
 Undervejs vil der være visse gentagelser, fordi mange malerier har det 
samme motiv. Deres forskelle ligger i detaljerne. Jeg har bestræbt mig på 
kun at gennemgå de gentagne emner grundigt, første gang de nævnes.
 At det er mig og ikke en anden, der er blevet forfatter til denne bog 
skyldes, at jeg siden 2012 har været sognepræst ved Grindsted Kirke og 
derfor har min daglige gang blandt Stig Weyes smukke og udtryksfulde 
malerier på kirkens prædikestol og omkring alteret. Desuden har jeg 
tidligere skrevet kunstbogen På kant med Jesus - om EsbjergEvangeliet.

Egil Hvid-Olsen.

Kirken i Grindsted, Hedens Domkirke
Foto: Jan Friis

Forsiden til Egil Hvid-Olsen:
På kant med Jesus




