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Han ville lave noget stort
inden han blev for gammel :

D[T BLW T L

IN 15 METER

HØI SKULPTUR

AF CEMENT
-og nu er kunstneren Edvin Westergren
stærkere end nogensinde (selv om hah er
bl6vet ældre) - Det gi'r kræfter at slæbe

` cement op i højderne



h Westergren
(selv om han er
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Edvin Westergreh
er også maler
og ægteparret har
selv bygget et
ga!ieri, hvor        ~`-+`-,Ø`` -T"t~
billederne udstilles

Foto : Britt Jacobsen

I  ~  Jeg  synes,  at jeg ville  lave et
eller  andet  større,  før  jeg  blev  for
gammel.    0g   så   lavede   jeg   altså
skulpturen her.

0g den skulptur kunstneren Edvin
Westergren omtaler er såmænd bare
15  meter  høj  og  vejer  et  antal  ton,
der gør bare tanken om at flytte den
utopisk.  Westergren har arbejdet på
den  i  to  år og  om  et  års  tid  er den
færdig.  Det`.går  hurtigere  og  hurti-
gere,  for  det  gi'r  kræfter,  at  slæbe
med cementen, så Edvin  Westergren
kan  i dag  løfte  mere  end han  kunne
da han startede på værket.

Edvin   Westergren   og  hans  kone
Lise bor  i  Østby ved  Skibby  i Nord-
sjælland.  Han  er  grafiker.  maler og
billedhugger  og  hun   er  keramiker.
0g  det  har  de  levet  af i  mange  år.
Har det  knebet  med  at  få det  til  at
løbe  rundt,  så  har  de  taget  forskel-
lige småjobs.  Han har holdt foredrag
rundt om, og  Lise  Westergren  laver
små  keramikdyr  til  forskellige  for-
retninger.  Det  gi'r penge  -  penge  til
cement.  For der  skal  meget  cement
til en skulptur på  15 meter i højden.

Skulpturen hedder »Livsvilje« -og
er delt i 3 grene, der hver for sig viser
en    »livsvilje«.   Viljen   til   udholden-
hed,  viljen  til  samarbejde.  viljen  til
indsigt og kundskab.

1 5 meter høj er
skulpturen om
»livsviljeme«.
- 09 det
gi'r kræfter
at slæbe cementen
op i højderne


