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HELTBORG: I eftermiddag, lør-
dag, ferniserer Sydthy 
Kunstforening sin årlige ef-
terårsudstilling på Heltborg 
Museum.

Det er med billedkunstne-
ren Pia Skogberg, Øsløs, der 
viser oliemalerier, tegnin-
ger, grafik, akvareller og 
bronzeskulpturer.

Pia Skogberg er ”årets 
kunstner” i Sydthy og har 
udformet etiketten til Syd-
thy Vinen her op til Kultur-
ekspressen i Sydthy i skoler-
nes efterårsferie.

Men det var nu en udflugt 
til Ebeltoft, der gav kunstfor-
eningen ideen, fortæller for-
mand Chr. Asbjerg, Ydby:

- Jeg har jo set Pias billeder 
mange gange på Kirsten 
Kjærs Museum, men først i 
Ebeltoft så jeg en hel udstil-
ling med hendes værker. Det 
gav ideen til en udstilling 
her på Heltborg, siger han.

Og faktisk er næsten alle 
værker nye, fortæller Pia 
Skogberg, der har givet ud-
stillingen titlen ”Livstråde”. 
Det, forklarer hun, handler i 
høj grad om at finde ”den 
røde tråd” i hendes eget liv:

- Jeg er 53 år, min datter er 
27 år, og det er 29 år siden 
jeg flyttede fra Sverige til 

Danmark, fortæller kunst-
neren, der voksede om i og 
omkring Stockholm.

Hun har nu nået en alder, 
hvor hun kan se disse ”trå-
de” bag ud i sit eget liv, og 
det kommer bl.a. til udtryk i 
nogle følsomme tegninger af 
hendes forældre, faren er 
død, moren på plejehjem. 
Tegningerne er med hjælp 
fra en computer kombineret 
med fotografier - i to lag med 
en særlig slags gennemsig-
tighed, som for kunstneren 
også er udtryk for en gen-
nemsigtighed i forhold til 
hendes egne ”livstråde”.

Men ellers er det ikke Pia 
Skogbergs intention med sin 
kunst at give specifikke ud-
tryk:

- Det er ikke vigtigt for 
mig, hvis betragteren tæn-
ker eller siger: Hvad har hun 
nu tænkt sig med dette? Der-
imod er det vigtigt, at be-

tragteren får et indtryk, som 
fører til eftertanke hos ham 
eller hende selv, siger Pia 
Skogberg og fortsætter:

- Man kan også sige, at det 
vigtige er ikke at kigge ind i 
et andet hus, naboens hus. 
Det vigtige er at kigge sig 
omkring i sit eget hus.

Blandt udstillingens tema-
er er - udover forældrene - 
også barndomsmiljøer fra 
Sverige og heste. Heste har 
Pia Skogberg været optaget 
af, siden hun var seks år. 
Hun har redet, og hun har 
passet heste. Og så har hun 
altså tegnet og malet og mo-
delleret dem.

W thistedmuseum.dk

Pia Skogbergs røde livstråde
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Sydthy Kunstforenings efterårsudstilling er med Pia Skogbergs oliemalerier, tegninger, grafik, akvarel-
ler og bronzeskulpturer - i alt ca. 60 værker. Her er museumsassistent Jens Jørgen Olesen i gang med 
den sidste ophængning.  Foto: Diana Holm

Svenske motiver fra barndom-
mens byområder omkring 
Stockholm.

”Den røde tråd” er et kunstnerisk ledemotiv for Pia Skogberg. Hen-
des bronzeskulpturer er alle unika.

THisTEd: Torsdag dukkede en stjålet trailer op igen, da den formodede tyv for-
søgte at sælge den til en forhandler af brugte biler. Traileren blev stjålet mel-
lem 14. og 18. september fra adressen Virkevej i Bedsted. Den nu sigtede 
trailertyv var en 20-årig mand fra det nordlige Thy.

Trailertyv forsøgte salg af køretøjet


