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og her vil de fbrbipaæren-
de  næppe  undgå  at  se  de
imponemde  figum.   der
står i det høje græs på en
forhøjning til  højm for `Te.

I,r       Jen-•         Mm  det  er  fålrisk  kun
Joverfladen af en meget im-

ponerende  kollektion.  Fol-
=       kebladetbragtei sidste ud-
.       gave et billede af sku]ptu-•      rmie. som ff en af sevær-

5    #PåHomsHer.
J         Shilptuieme   er   megetunikke,  og  deies  lige  kan
=       næppe ses nogetaLndet sted
[.       i landd Faktisk ser de me-
•       get lidk danske ud. Når man
-       ser dm stå der i græsset
J      fJler man sig hmsat til en

Jftngk i SydmerihDe ff hvt* af den lokale
J      hinstnff   Edq;in   Wester-
.      gmsomharbodiæbyi
J      31 år. Hen som sagt æ de
.       hm m del af hms meget
`      store pmdiktion.  Han bor

JsEhr omme bag ved figum-i]e  i  ei  lme  htn  som  a
=      od®rd afflm shlptLirer
3L=dkrafgæ¥m=
jj,        gEl s*mningsf3rldL•         Han kom tfl %by med
[..       sh E?milie for 3l år siden og`       drt*edeindietgammenog

=      EEE:F±igt    sommehus.- sdm ble`- sat i stand.
=     Sbdet mhrig huset t»
.     pdbeqgsåæa±kaTak--      tEi. Edri vesaEfg=€±i ha`r-
~      d[ -± i hø+redki otn et`   -rEH
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Ed"7tn WesteTgrem har boet i østbu i 31 åi. tiL august.

der,   fortæller   Westergren,
der har udstillet mange for-
skeuige steder.

Priseme   varierer   efter,
hvor kÆvende binedet har
været at lave. De eksempla-
ier  Folkebladets  udsendte
så. kostede omkring 40m kr.

-  NåT jeg  udstiller,  står
der en udstillingspris på bij-
ledei men jeg er villig til at
fbrhandle prisen. F. eks hvis
en    instftution    henvender
sig. Nå[. mine billeder kom-
mer ud på f. eks e{ g}masi-
LiHl kommer de ud til man-
ge mmnEskæ og ga\mer bå-
ck dm og m]g.

n bmede beg}T]der med_
- ± undfinges ] hm+
dE1- !de- biE`B stari-
og d sEst h ]eg ±b tri-ri1e±i-*-fB-s±oggårså- I :,,1=- ri F-
n_- h = - E;=E JEg
-=.=dar-1.li:i=I=-
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Åkgårde.
På aftenskole har han bl.a

undervist i Kr.  Hyllinge og
Skibby, så der er nok nogle,
som  husker ham  der.

De   karakteristiske   figu-
rer, der pryder husets omgi-
velser, har deres egen histo
rie.

-  Det gamle mejeri blev
nedlagt` og i stedet kom et
svinebørsteri.   der   lugtede
sådan.  at  det  sk]æmte alle
mennesker `.æk. Folk holdt
helt op med at komme. så \'i
stod med håret ned af rLak-
keri  Vi  kunne  hel]er  ikke
sælge. gnmden af helt sam-
me årsag. Jeg staTted: på at
la`e skulptureme for at gore
fblk opmaricsomme 3± st€-
EE

-  I fln;qEi ha`de jeg e:
p=E-  5DESÅd]E  og  x)EH.  Da
det  flme  stFtle  artx=±€rtcmiiE,) iræ ± .
±åa   ir:O.   bEæET±
jiii€==EE a[ SurT-T= :,=.  ±r.1±
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t)oei  i C)stbu  7` 31  år t£[ a\tgiLst.

rEm     Ålsgårde.
5e for-         På aftenskole har han bl.a

undeNist i Kr. Hyllinge og
efter.      Skibby. så der er nok nogle,

Et har     som  husker  ham  der.
mpla         De   karakteristiske   figu-
eirite      rer. der pr}.der husets omgi-
Kpkr.     `elsff. har deres egen histo
•.  stir      rie_

fbL        -m gamle mejen blev
;daR     nd)agl og i stedet kom et
sh`ris      s`ineb®rsterL   der   )ugtede
E"h     sådaii. æ det s,kmmte alle
kom     mmnE=L-`ælL Folk ho)dt
masi-      henopmedatkomme. så`'i
inarL      siod med hårti ned af nak-
Erti     lm  Vii  Lunne  heller  iiiice

sælge gTunden af helt sirr.-
dri     nieårsag.Jeg stanede pa å:
Em+     Ea`eshibiremefcma-. =i`±
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Sa. fLætue OlnlLnn8 .iu/`/ xr.
-  Når jeg  udstiller,  står

dcTenudstillingsprispåbi-J--
Iedei men jeg er villig til at
forhandle prisen. F. eks hvis
en    irLstitution    henvender
sig. Når Tnine billeder kom-
rner ud på f. eks et gymasi-
um. kommer de ud til man-
ge mennesker og gavner bå-
de dem og mig.

Et binede begynder med,
at  ideen  undfanges i  hove-
det_

-  Ideen  btiver  stærkere,
og tn sidst kan jeg ikke lade
være med at gå i gang. Jeg
hver først en skitse og går så
ellers tn lærredet med pens-
len_

-  Før  i  tiden  gjorde jeg
meget ud af at få udstiuet en
masse  steder.  Nu  udstiller
jeg kun, når jeg bliver bedt
om det. Da jeg er pensione-
ret,  lever jeg  ikke  længere
udelukkende af kunst.

Edwin    Westergren    har
tegiiet  og malet lige  siden,
han var dreng.  Senere  un-
derviste  han  på  aftenskole
om emnet og arbejdede og-
så en overgang på en kera-
mikfabrik i Humlebæk.  På
det tidspunkt  boede  han  i

egm
rK_

-  mt gamle mejen blev
nedlagl og i stedet kom et
svinebørsteri.   der   lugtede
sådaiL at det skræmte alle
mennesker væk. Folk holdt
helt op med at komme. så vi
stod med håret ned af nak-
ken.  Vi  kunne  hel]er  ikke
sælge gnmden af helt sam-
me årsag. Jeg startede på at
lave skulptureme for at gøre
folk opmærksom'me på ste-
det.

-  I forvejen havde jeg et
par  forstudier  og  ideer.  Da
det   første   stykke   arbejde
(topstykket)  var   færdigt   i
efteråret     1970,     begyndte
pressen at skrive om det. 0g
så begyndte folk at komme
igen.  De  overvandt  lugten,
og der kom gang i den igen.

Børsteriet forsvandt også
nogle år efter.

Ku nstværket         hedder
>>Skæbnetrods« og symboli-
serer  vitien  til  at  kæmpe
videre, viljen til at holde ud
og viljen til  at samarbejde.
Dette skildres i de forskelli-
ge  figurers  bevægelser  og
udtryk.

.==  m  L;rr_--... ~.--[-`_-`.=-+£-E:ci+iir.  Wester9t.e7t S1{  Q{e!te'r.

»Skæbnetrods«
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-  m gamk mejen ble`r
nedlagl og i stedd kom et
s`i"brsterL  dø  lLigtede
sådan. æ det  s,kræmte alle
miennEska `æL Folk ho]dt
heb op med at komme. så `'i
stod  med  håret  ned  af :-_ : .--.-

r`lmti       kerL  Vi  kunne  hellcr  .-L._--.- _-
SælBe 8ninden af helt s =r:-.T

kr med.      meårsag. Jeg startede i_= =..
i  hove-       bveskulptLirerneforat..==]=

foLk opmærksomme på _= -. =-
Eari-    det_
LEe lade          -I for`.ejen ha`'de jc=  =:
nDg. Jeg      par forstudier og ideer  =å
*gårså      det   første  stykke  arb=.-=E
EdF"isL      (topstykket)  var  færdio=   i

efterå"    1970,    begyndte
Dp(k jeg      piessenat skrive om det. Og
stinet en     så begyndte folk at komme
t)dstilh     igen.  De  overvandt lugten,
tær bedt      ogderkom gangi den igen.
Ensime-         Børsteriet forsvandt også
længepe      nogle år efter.
ESL                    Kunstværket          hedd er
en    har      -Skæbnetrods« ogsymboli-
e sidem.      serer  vi]jen  til  at  kæmpe
ieie  un-videre, vi|jen tn atholde ud
Eenskole      og vi|jen til  at samarbejde.
]ede og-      Dette skildres i de forskelli-
en kera-     ge  figurers  bevægelser  og
bak  på     udtr\.k.
k}  han  i

»Skæbnetrods«

Nu kan
cementen
b]andes
ved maskin-
kraft!
SKIBBY:

I   anledning  af  TV-udsen-
delsen  i  torsdags  om  kunst-
neren   E.   Westergrens   store
skulptur   »Livsvilje«  på  Øst-
byvej  ved  Skuldelev  -  det  er
Danmarks  største  skulptur  -
overrakte  Skibbys  Turist-  og
erhvervschef, Søren P. Søren-
sen,  i  lørdags  en  cementblan-
demaskine     på     kunstnerens
bopæl.    Så    kan    skulpturen

fremover udvides, uden at fru
Westergren skal stå og blande
cementen     med     hænderne,
som   man   kunne   sc   i   TV-
udsendelsen!

Overrækkelsen   skete   ikke
kun på grund af Skibbys dår-
lige  samvittighed,  fordi  man
glemte    E.    Westergren,    da
man  i   1983  skulle  indberette
hvilke  kunstnere,  der  boede i
kommunen,   men   også   som
anerkendelse   af   en   virkelig
god  fjernsynsudsendelse,  der
er  med  til  at  gøre  Hornsher-
red  kendt i hele Danmark.

Ægteparret Westergren får
på  billedet  overrakt  cement-
blandemaskinen  af  Søren  P.
Sørensen   (tv).    Maskinen   er
sponseret af HC Handelscen-
ter    og    pengeinstitutterne    i
Skibby.


