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Ed"7tn WesteTgrem har boet i østbu i 31 åi. tiL august.

der, fortæller Westergren,
der har udstillet mange forskeuige steder.
Priseme varierer efter,
hvor kÆvende binedet har
været at lave. De eksemplaier Folkebladets udsendte
så. kostede omkring 40m kr.
- NåT jeg udstiller, står
der en udstillingspris på bijledei men jeg er villig til at
fbrhandle prisen. F. eks hvis
en instftution henvender
sig. Nå[. mine billeder kommer ud på f. eks e{ g}masiLiHl kommer de ud til man-
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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 figurer, der pryder husets omgivelser, 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 rLakkeri Vi kunne hel]er ikke
sælge. gnmden af helt samme årsag. Jeg staTted: på at
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- 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 gymasium. kommer de ud til mange mennesker og gavner både dem og mig.
Et binede begynder med,
at ideen undfanges i hovedet_

- 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 penslen_

- Før i tiden gjorde jeg
meget ud af at få udstiuet en
masse steder. Nu udstiller
jeg kun, når jeg bliver bedt
EEL=L =iEi LiiE±s fbæL
om det. Da jeg er pensioneret, lever jeg ikke længere
±±±=iE= , =¢aiiEH. grafik. udelukkende af kunst.
Edwin Westergren har
tegiiet og malet lige siden,
han var dreng. Senere underviste han på aftenskole
l=Ilili€ omTåder i om emnet og arbejdede og±;L-+l=i±Tf=T - £ e±S det så en overgang på en kerai Humlebæk. På
-JFe=s*mbiua mikfabrik
det tidspunkt boede han i

aå±±agmgjmenem.
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- 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 nakken. Vi kunne hel]er ikke
sælge gnmden af helt samme årsag. Jeg startede på at
lave skulptureme for at gøre
folk opmærksom'me på stedet.

- 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 forskellige figurers bevægelser og
udtryk.
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Nu kan
cementen
b]andes
ved maskinkraft!

fremover udvides, uden at fru
Westergren skal stå og blande
cementen med hænderne,
som man kunne sc i TVudsendelsen!
Overrækkelsen skete ikke

kun på grund af Skibbys dårlige samvittighed, fordi man
glemte E. Westergren, da
man i 1983 skulle indberette
hvilke kunstnere, der boede i

SKIBBY:

kommunen, men også som

I anledning af TV-udsendelsen i torsdags om kunstneren E. Westergrens store
skulptur »Livsvilje« på Østbyvej ved Skuldelev - det er
Danmarks største skulptur overrakte Skibbys Turist- og
erhvervschef, Søren P. Sørensen, i lørdags en cementblandemaskine på kunstnerens
bopæl. Så kan skulpturen

anerkendelse af en virkelig
god fjernsynsudsendelse, der
er med til at gøre Hornsherred kendt i hele Danmark.

Ægteparret Westergren får
på billedet overrakt cementblandemaskinen af Søren P.
Sørensen (tv). Maskinen er
sponseret af HC Handelscenter og pengeinstitutterne i
Skibby.

