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"Tcg er et meget privflegcret

menneske,"   siger   Anneuse
Westergrcn  med   et  varmt
smil i de brune øjne under
det fiDdige hvide hår.
Vi sidder i den lille hyggelige
stue,hvorfldenblusservstigt
og  holder  de  hjemmebagte
boller lune på brændeovnen.
Katten krummer sig sainmc'n
på  sofåen  nær  den  vame
ovn,menersnartcftcrpåtig-
gerfærd   efter   ostestumper,
behændigt  mellem  de  små
keramikstager  med  levende
Fs på bordet.
Nu skal jeg endelig høre Udt
mere om de mennesker, der i
så mange år har boet i dct m-
le ydmygc hus bag de storc
cementfigurer,derknejserpå
'Skandsen'.  "Hwd  er  det?"

tænker  man  uvilkåriigt, når
man kommer kørende ad lan-
devcjen  ffi  Skuldelev  mod
Østby på Homsherred, Man
ser ud  ad  Øjenkrogen  disse
kæmpemæssige   menneske-
lignende  skikkelser  som  sil-

huetter mod himlen.Tættere
på kan man se, at de er af ce-
ment - og påvirket gennem
årcne af vind og vejr. Følger
rnan grusvejen længerc  'ind
bagved', ser man det me hus
og haven, der i sommertiden
er tæt og ffodig, og hvor man
opdager ydei.Ugere en række
figurer og relieffer i ccment,
delvist  skjult  i  det  ffodige
gpønne  som Adam og  Eva i
Paradisets Have .
Kimstnercn bag de impone-
rende  og fiscinercnde  figu-
rer, Edwin Westergiien, lever
ikkc mere. Men jeg er nysger-
rig efter at snakkc med hans
enke om det liv, de har levet -
og som har sat sig disse mar-
kante spor.

Fyldt med livskraft
Dajcgkom,blc'vjegførstvist
nmdt i loftsctagen, hvor der
hænger en række firvemæt-
tede, symbolistiske malericr.
Selv erkendtc Erwin wcsterg-
rcn, at hans biuedform i det
ydoe kan minde om surrealis-
men. Men han mente, at de
anvendte  symboler  var  'så

overlagte og bundne til den
tankemæssige  baggrund, at
det må være rigtigere at kal-
de billedeme for udtryk for
"aktiv  symbotisme".'  Sådan

skriver han i et lille hefte,
hvor han kommenterer en
række af sine malerier.
Nårjegserhansmalcrier,sy-
nes jeg, mange er megct in-
spireret afwillumsen?
"Joe  - jo, jo!  Det kunne jeg

også godt se, men man skulle
ikke sige tfl ham, at han var
inspireret af noget. Sådan er
de kunsmerc jo! " siger Anne-
lise Westergren med en lille,
lm latter'
Der  er  også Tcgner-inspira-
tion i de store skulpturer.
"0g ved du, h"d der også
har inspii€rct ham. Da vi har
unge, boede vi i Norge. i et
halvt år, og der var vi jo i Wie-
geland-parken - der tror jeg,
hanblevretinspirerct!"
Når man hørcr om Annelise
Wcstergrcns  liv,  bliver  det
meget klart, at hun er et over-
skudsmenneske.  Et  menne-
ske Øldt med livslmft og tak-
nemmclighed tnods et liv, der
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ikke altid har været for let.
For det er meget hendes for-
tjeneste   -  hendes  vilje  og
energi - der ligger bag man-
dens muli8hed for at udfolde
sig kunstncrisk.

En lille grim en
De mødtes  auerede i førstc
klasse, men de var ikke bar-
nekærester.
"Nej, jeg kunne slet ikke lide

ham dengang.Jeg syntes, han
var en lille grim en. Han hav-
de sådan et stort rundt ho
ved.  Men  senere  blev  han
spejder  sammen  mcd  min
storcbior, og så kom han me-
get        i        vores        hjem."
De var en 15-16 år gamle, da
dersåsmåtopstodsødmusik
meuem dem.

"Men  jeg  havde  ikke  travlt

med at blive gift og få bøm.
Jeg ville ud og se verden - og
jegvillepåhøjskole.Detgjor-
dejegogså,menhanopsøgte
mig            alle            vegne! "
Annelise kom på højskole i
Søndejylland,ogbagefterfik
hun   ansættelse   i   huset   i
en         lille         præstegård.
"Pludselig  stod  han  ude  på

trappen.   Han   havde   taget
snedkerarbejde inde i Åbcn-
rå - han var udlært som sned-
ker -  og så var vi sammen,
når vi havde ffi. Men jeg vflle
stadig ud i verden og se mig
om, så derfor rejste vi til Nor-
ge, hvor vi havde lejet cn lille
hytte   ved   Oslofjorden   og
hver morgen tog med en båd
ind til byen for at arbejde. I
vores ffitid tog vi så rundt og

så, så meget vi kunne  over-
komme.  Det  var  en  dejlig
tid!„
Tflbage  i  Danmalk  flyttede
de i første omgang ind hos
Annelises  forældre  i  Gurre,
hvor hun fødte deres første
barn. Demæst lejede  de  sig
ind i et lille hus iTikøb, hvor
de lavede kcramik og solgte
til forretninger.
"Samtidig  levede  vi  meget

spartansk og sparcde op. En
dag, da vi havde sparet no8le
tusinde kroner op, så vi det
her hus i cn avis. Det var ikke
rct dyrt dcngang i 1956.
"Vi havde på det tidspunk
vores datter på otte år og vo
resældstesønpåfemår,også
ventede jeg den tredje vores
yngste søn.Jeg sagde:
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Vi må have vores eget, før
jeg får nummc'r me - og så vi
købte hmt.„

Skulptuffne
Allerede, mens  de  boede  i
Norge, havde Edwin

Westergren  drømmene  om
at  skabe  de  ccmentfigurer,
der  ble`-  til  `-irkehghed.  da

Ind  imellem fik  Edwin We-
stergren dåflig samvittighed ,
fordi han syntes, de mangle-
de penge.
"Så prøvede han at tagc et ar-

bejde, men det blcv bare til
en .måneds tid, fordi alt det
her  med  skulptureme  og
malerieme  trængte  sig. på.
0g  når jeg  så  mærkede, at
han simpelthen blev syg, når

fl,,',Ibye'Ile

Det er ham, der har kløvet
dct brænde, der giver stucns
hyggefige  varme.  0g  datte-
ren, der har fem bøm, bor i
Skibby. Så  trods  en tihrærel-

H.C. Ande

Bibliote

sc, der  set udefri  ind  imel-     Slange
lem har værct ret nøjsom og
barsk, vfl Annelisc Westerg-
ren kalde sig 'et meget privi-
legeretmemeske'.

rer 200
Bibriotek  marke-

året for H. C.Ander-

af biuedkmstneren og
tekten Niels Mansa,
iedningafjubflæumsårethar5}S
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de var flyttet ind i huset ved
østby. }a, først skuue han jo
lige reparere huset, dcr var
ret fåldefærdigt, og hvor det
regnede  ind. Men da huset
var blevct beboeligt, gik han
i gang med at udleve drøm-
mene.   Annelise    fortsatte
med  at  lave  keramik.  En
række yndefiilde små fiide-
lysestager og keramik-ugler.

"Min   mand   kunne   ikke

holde ud af lave alle de små-
ting, og da vi skulle have det
daglige  brød,  fortsatte  jeg
med det. Han var god tfl at
lave  fomie,  mcn  megct  af
det er også håndmodeleret.
/eg har  lavet  i  tusind`ris  af
dcm      og      leveret      til
Håndarbejdets Fremme, der
solgte dem. De gjorde meget
for at sælge vorcs ting - de
var  ldar  over,  at  vi  havde
brug for dct. Min mand prø-
vede også at sælgc et billede
ind  imeuem,  men  han  har
aldrig været god tfl at sælge
- og det var jeg såmænd hel-

ler ikke! Men vi var heldige.
Vi kunne i hvcrt ffld eksiste-
re  på  det, og bømene  har
altid syntes, vi har haft det
dejligt. De  har  ddrig  mær-
ket,  at  vi  ikke  havde  ret
me8et."

han ikke fik lov til at lave det,
han brændte for, sagde jeg til
ham, at så måtte  han bhve
hjcmme  for  at  lave  det!  Så
prøvedejegattjenetildagen

Tusinduis af små heramthf igu-
i!ier blev det til gennem årene

fiaAmeljsewestergrensbånd.

og vejen ved alle de her små-
ting!"sigerAnnelisewesterg-
ren med en sigende gestus
mod  hylden  med  en  lmg
række  af  de  små  keramik-
ting.
"Det var da bestemt ikke let,

men jeg villc have det tfl at
fiingere - jcg satte viljen ind.
0g jeg viue, at bømene skul-
le trives! "
0g i dag  kan Annelisc Wc-
stergren sige, at hun 'buver
forkælet  af  både  bøm  og
bømebøm'. Den yngste søn
døde ulykkelig`ris i en åLder
af 35. Men den ældste søn,
der har tre bøm, bor lige i
nærheden.

Eventyr i
Skuldelev
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I.ørdag den 2. april f*
H.C.  Andersens   200   års
fødselsdag    i
Præstegård   m
ning  af even
bømogvoks
hver velko
se  op af e
som måske
særligt.De
mindre
vejs.
Det er kl.
bøm,08

Skuldelev
d   Opkes-
for både

en til at læ-
given  tekst,

iger en noget
liverogsåvist

under-

1,detforgårft)r
. 13 for voksne.

kl.12, er der
vor  der  skal

synges sange
Da-k er jeg`
`rnst  hvor  vcjen

bugt'.   Organist
Wmther vfl akko
It  08 i Øvrigt
klavemusik
derscns  tid.
Hagedomo
for' o8 præs
en del oplæ

f.eks. `1
ldt'  08
lår  en

angcr Tine
n vfl synge

en vfl stå for
g. Dcn lo-

kale  Netværisgruppe by_
der på sandwich og diver-
se  drikkevarer  for  både
bøm og voksne.


