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føler  mig  som  rigtig  dansker
i  dag.  Jeg  er  meget  national-
stolt.   Det   er  vigtigt,   at   man
tilhører    og    har    tilknytning
til et bestemt land, synes jeg.

Gode billeder
er ikke nok
Jeg   har   levet   af   at   male   i
mange   år.   Jeg   har   udstillet
billeder   på   Kunstnernes   Ef-
terårsudstilling    og    på    Tre-
foldigheden.     Jeg     udstillede
første   gang   for   25   år   siden.
Dengang   troede   jeg,   at   når
man  blot  lavede  kunstneriske
gode  ting,  så  kunne  man  sæl-
ge   dem.   Siden   er  jeg  blevet
klar    over,    at`   det    forholder
sig  ganske  anderledes.  Det  er
faktisk først  for  fem  år  siden,
der er gået hul på bylden.

Familien   og   jeg   har   boet
i   femten   år  her  i   Østby,   og
det har været meget småt med
pengene gennem årene. Men jeg
ville    arbejde    som    kunstner
-    det   var   det   vigtigste,    så

gjorde   det  ikke  så  meget,  at
pengekassen  tit  var  tom.  Det
er   kunsten   der   betyder   no-
8et.

Brugskunsten giver
det daglige brød
Min  kone  Annelise  har  været
strålende   til   at   hjælpe.   Hun
har gennem årene lavet brugs-._



Edwin Westergren har lavet mange skulpturer i træ, inden han  vovedeforsøget med kæmpeskulp-
turen i cement. Her ses han sammen med sin kone Anne|ise og sønnen Erik ved en af skulpturene

øSTBY:
En  kunstners  vej   er  lang  og
trang  -  det  er  en  gammel  og
ve]kendt  sæ,tning.  At  den  sta-
dig   står  ved   magt,   kan   ma-
leren   og   bi]ledhuggeren   Ed-
win Westergren tale med om.
Han  bor  sammen  med  sin ko-
ne,   keramikeren  Annelise   og
sine  to  sønner,  Erik  og  David
på    »Skansen«    i    Østby    ved
Skibby.

Huset  de  bor  i,  var  oprin-
deligt    et    sommerhus,    men
efterhånden  er  det  blevet  ud-
bygget,  så  familien  i  dag  har
en      hyggelig      kunstnerbolig
med   masser   af   glade   farver

og   mulighed   for   at   udfolde
sig.

Sku]pturen knejser
mod himlen
Når   man   nærmer   sig   huset,
kan   man  på  lang  afstand  se
Edwin    Westergrens    mester-
værk knejse  mod himlen.  Me-
sterværket er en kæmpeskulp-
tur   -    14   meter   høj    -   som
skal  symbolisere  alt  det,  Ed-
win            Westergren            har
følt gennem  årene  som  kunst-
ner,  nemlig  kæmpetrodsen  og
det   at   samarbejde.   Skulptu-
ren  er  lavet  i  cement,   og  er

et  imponerende  stykke  arbej-
de. Der er gået i hundredvis af
sække cement til.
-   Det   er   meget   vigtigt   for
mig   at   skildre,   hvor   meget
trods,   der  skal  til,   hvis  man
vil   klare   sig   som   kunstner,
fortæller   Edwin   Westergren,
og £ortsætter:
Jeg  er  født  i  Sverige  a£  sven-
ske    forældre,    men    allerede
da  jeg   var   14   dage   gammel,
blev jeg adopteret af en dansk
maskinsnedker   og   hans   ko-
ne.   Siden   har   jeg   kun   op-
holdt  mig  i  Sverige  i  en  kort
periode   for   at   fælde   træer
oppe i de nordlige skove, så jeg

Brugskunsten giver
det daglige brød
Min  kone  Annelise  har  været
strålende   til   at   hjælpe.   Hun
har ge_pnem årene lavet. brujLs-_
kunst  i  keramik,  som  vi  har
solgt   masser   af .   Det   er  små
fugle,   hjerter,   skåle,   lysesta-
ger  og  meget   andet.  Vi   sæl-      Kæmpeskulr
ger   det   til   små   forretninger,      hundredvisa
og  til  dem  der stopper  op  ude
på  vejen,  og  kommer  herind
for at se kæmpe§kulpturen.
-  Den  begyndte  jeg  på  i  for-
året    1969,    fortæller    Edwin
Westergren.

Jeg  lavede  £ørst  mange  for-•studier     til     s-ku-1pturen.     Jeg

både    tegner    og    modellerer
mine   forstudier.  Ja,   i   virke-
ligheden  går  mine  forstudier
mange   år  tilbage  i  tiden,  for
jeg  har  vel   altid  følt,   at  jeg
på  et  eller  andet  tidspunkt  i
mit  liv  ville  prøve  på  at  skil-
dre  den  store  trods,  man  må
lægge   for   dagen,   hvis   man
vil mani£estere sig som kunst-
ner  i  dag.  Der  skal  mange  års
slid     og     sugen     på     lappen
til,  for  overhovedet  at  få  no-
get  ud  af  det.  Folk  vil  helle-
re   købe  farvefjernsyn   og  bil
frem for kunst.

Man udfolder
sig sammen
Men  vi  har  klaret  det  -  trods
pengemangel.  Vi  lever,  og  vi
lever    dejligt.    Vores    ældste
søn,    Erik    lever    også    som
kunstner.  Han  maler  og  byg-
ger  musikinstrumenter.   End-
nu    vil    han-ikke    vise    sine
malerier  frem.   Han   vil   først
være helt sikker som kunstner,

En deta]je i kæmpcskulpturen. Edwin W.`stergren har i den koldc ccmcnt forstået at skabe noget, som  virker rigtigt og levende pÅ
mennesker.
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Kæmpeskulpturen rager op mod himlen og fortæller de vejfarende pÅ ]ang afstand, at her er der noget meget specie]t. Der er brugt
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før    han    udstiller.    Han    bor
ved  siden  af  vores  store  ate-
lier,   og   dagen   lang  genlyder
det    med    særprægede    toner
fra   hans   spændende   musik-
instrumenter.  Han  skriver og-
så  digte,   som  han  selv  laver
musik   til.   Vores   yngste   søn,
David,    går    i    skole    endnu.
Men  han  interesserer  sig  for
botanik.     Han     har     samlet
mange sjældne planter, og for-
søger    sig    i    haven   med    en
masse spændende eksperimen-

Jeg  sad  som  dommer  i  KE
nogle år. Der mærkede jeg rig-
tigt,   at   samarbejde   er   sjæl-
dent.   For   alle   de   kunstr`ere,
der    skulle    bedømme    bille-
derne,  gjorde  det ud fra  deres
egen   personlige   mening   om,
hvordan    kunst    bør    se    ud.
De  glemte   at  tage  i  betragt-
ning,    at   billederne   skal   ud
til  mange  mennesker.  De  var
egensidige,     og    glemte     helt
at samarbejde.

Det   har   jeg   siden    tænkt

himlen   stræber   kæmpetrod-
Sen.

Mange besøgende
-  Der  er  vel  mange,  der  læg-
ger mærke til skulpturen?
-   Ja,   og   jeg   er   glad   for,   at
der  er   så   mange,   som  kom-
mer  ind  til  os.  Jeg  vil  nemlig
geme   i   dii.ekte   kontakt  med
folk og  høre  deres  mening  om
kunsten.    Hvis    folk    ser    på
skulpturer  og  malerier  på  en
kunstudstilling,  så  er  de  ofte

bange  for,  at  spørge  kunstne-
ren,    hvad   hans   mening   er,
med   det  han  har  lavet.   Men
når   det   er   i   hans   hjem,   så
er det noget helt andet.

Sidste  år  kom  der  1600  be-
søgende,   for  at  se  på  skulp-
turen  og  mine  billeder,  og  for
at  købe  min  kones  brugsting.
De    ting,    som    giver    os    det
daglige  brød,   så  vi  kan  leve..
0g  leve  det  gør  vi,  siger  Ed-
win  Westergren  med  strålen-
de øjne.

Erikwestergrencrmesteriatlavespændendemusikinstrumenter.
Her Spiller han sammen med sin mor og far et lille stykke, som han  selv har komppneret.

ter. Jeg vil  så  gerne have  hele
familien   til   at   arbejde   sam-
men.   Det   er   dejligt   at   være
sammen   om   noget.   Vi   bliver
nært   tilknyttet.   Det   er   vig-
tigt  i  en  tid,   hvor -familierne
rundt  omkring  glider  £.ra  hin-
anden.

Samarbejde en
mangelvare
-   De   viser   også   samarbejdet
i Deres skulptur?
-  Ja,  det  kender  vi  jo  til  her-
hjemme.    Desværre    er   sam-
arbejde en mangelvare.

meget   på.  Jeg   kunne   blandt
andet   ikke   holde   ud   at   væ-
re  dommer  mere  -  af  samme
8iund.

Da  jeg   så   gik   i   gang  med
skulpturen,    fik   jeg   chancen
for    at    vise    folk,    hvad    jeg
mener.   Jeg   lader   menneske-
skikkelserne  symbolisere  for-
skellige   sider   af   livet.   Viljen
til    indsigt    og    kundskab,    ti]
samarbejde,   så   byrderne   bli-
ver  lettere  at  bære,  til  udhol-
denhrp  i.  Nederst  i  skulpturen
ses         r.ten   -   urkraften,   med
viljt.   tyg   målsæ`ning.   og   mod       |


