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En række af Jørgen Lisborgs akrylmalerier af naturindtryk dammer en ramme om resten 
af hans og Bodils udstilling på Heltborg Museum.

Naturen inspirerer
Udstilling: Sydthy Kunstforening viser 70 værker af 
ægtepar fra Grindsted

HELTBORG: Naturen er den største inspirationskilde for ægteparret Bodil 
Ingerslev Lisborg og Jørgen Lisborg, Grindsted, som udstiller hos Sydthy 
Kunstforening på Heltborg Museum fra ferniseringen i eftermiddag, lørdag 
10. september, til og med søndag 30. oktober. Hun med ca. 30 
billedvæverier og han med i alt godt 40 værker af malerier, akryl og pastel, 
og bronzeskulpturer samt bronze på skifferplader. 

Af Villy Dall og Bo Lehm (foto), villy.dall@nordjyske.dk

Hun har været folkeskolelærer i biologi og dansk, han landbrugslærer i planteavl og økonomi. 
Begge har haft gang i de kunsteriske aktiviteter siden ungdommen, men er især kommet i gang 
med dem fra midt-90’erne:

- Jeg brugte i mange år en bordvæv til mine miniaturer, men siden jeg stoppede som lærer, har 
jeg fået en rigtig væv, som dog ikke er så stor, fortalte Bodil Ingerslev torsdag i forbindelse 
med ophængningen. Hun forklarede videre, at de bor i et parcelhus i Grindsted, så deres 
kunstneriske aktiviteter breder sig til de forskellige hjørner af huset - og for Jørgens 
vedkommende til dels også i kælderen.

Udover naturen som direkte inspirationskilde giver den også hende inspiration til de mere 
fantasiorienterede billeder, mens hans anden motivverden handler om symboler, ikke mindst 
religiøse symboler:

- Senest har jeg udsmykket et helt nyt missionshus i Grindsted, som man måtte bygge, fordi 
det gamle var blevet for småt, fortalte Jørgen Lisborg, som sammen med sin kone selv gerne 
kommer i kirken, der i øvrigt har, fortalte han, stor søgning.
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Han har i øvrigt både udstillet og arbejdet i en række europæiske lande, men især Polen, og 
han er medlem af pastelkunstnersammenslutninger i Polen og Spanien. Om sit kunstneriske 
virke, siger han:’

- Med akryl og pastel udtrykker jeg stemninger i naturen, mens det med bronzeskulpturerne og 
-reliefferne gælder symbolske eller religiøse motiver.

Begge ægtefæller henter også stor inspiration, når de rejser, bl.a. til hans udstillinger, bl.a. i 
Serbien, Kroatien og Italien, og så biennalerne i Polen og Spanien.

W

sydthykunstforening.dk

Bodil Ingerslev og Jørgen Lisborg

Til 30. oktober på Heltborg Museum
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