
 

 

 

Torvald Westergaard 
Torvald Westergaard blev født i Hillerslev i Thy i 1901 som søn af Niels Chr. Westergaard og 

Katrine. Det var et fattigt hjem, men rigt på ånd. Faderen var god til regning og meget 

interesseret i astronomi, og begge forældrene var glade for at læse og lære. 

Faderen syntes, at børnene så vidt muligt skulle finde et arbejde, som passede for dem. 

Torvald var allerede som barn glad for at se på billeder og for at tegne. Da han var 15 år, 

spurgte hans far, om han havde lyst til at komme i billedhuggerlære i Thisted. Det ville han 

gerne. Her var han fra 1916 til 1920 og blev udlært i den finere afdeling af stenhuggeriet, hvor 

man arbejdede i marmor og sandsten. Han var lykkelig for at arbejde i sten. Under sin læretid 

var han fem måneder på Vestbirk Højskole, og her blev han lukket ind i historiens og poesiens 

verden. 

I 1923 kom Torvald Westergaard til Lemvig for at begynde sit eget stenhuggeri. Det åbnede 

den 1. marts 1923 i Vejbelsgade. Han var meget ung og lignede måske en lærling. Når der 

kom kunder, spurgte de ham, om de måtte tale med mester. Allerede da planlagde han, at 

han ikke kun ville hugge gravsten hele sit liv, men også arbejde som kunstner. 

I 1925 giftede han sig med Agnete, der hjalp ham med at passe forretningen. Sammen fik de 

fire sønner og en datter. 

Torvald Westergaard havde planlagt, at han ville bruge ti år til at konsolidere forretningen, og 

derefter ville han prøve at komme igang som kunstner. I 1930’erne begyndte så hans 

egentlige kunstneriske bane. Det første arbejde var en granitbuste af sønnen Arne fra 1935. 

Allerede i 1936 udstillede Torvald Westergaard på Charlottenborg - en bronzebuste. 

Samme år byggede Torvald og Agnete et nyt hus i Vejbelsgade med værksted og atelier - og 

foran udstillingspladsen stillede han en meget høj sten med Aakjærs vers hugget ind - "Din 

egen Dag er kort, men Slægtens lang, læg Øret ydmygt til dens Rod forneden - Aartusind toner 

op i Graad og Sang, mens Toppen suses imod Evigheden". 

På en anden sten på udstillingspladsen huggede han: 

I tusind Aar var Kunstner og Haandværker een Person - 

i vor Tid arbejder de hver for sig. 

Paa Værkstedet her søger vi igen 

at forene Kunstneren og Haandværkeren i een Person. 

 



 

 

I 1964 solgte Torvald Westergaard sit værksted til sønnen Ejgil Westergaard, der også var 

både stenhugger og kunstner. Torvald og Agnete flyttede op til et hus på Grønningen i Lemvig, 

og her fik Torvald et langt og frugtbart otium med en kunstnerisk aktivitet, der varede lige til 

hans død. I den smukke have på Grønningen satte han en række skulpturer, der senere kom 

til at udgøre grundstammen i Lemvig Museums Skulptursti.  

Torvald Westergaard døde i 1988 og ligger begravet på Lemvig kirkegård sammen med 

Agnete, der døde 1993. På deres gravsted står en sten, som Torvald selv har hugget, 

skulpturen Bernadette. Han var inspireret af en roman af forfatteren Frantz Werfel fra1941, 

som blev oversat til dansk 1948 og vakte stor opmærksomhed. Kunstnerens datter stod 

model til skulpturen, som han også kaldte ”Livet vågner”. 

 

Torvald Westergaard efterlod sig et kunstnerisk livsværk. En del af hans arbejder er samlet i 

Skulpturstien i Lemvig, men der findes en række af hans værker i Midt- og Vestjylland, f.eks. i 

Baunekirken i Tørring ved Herning og på Vestjyllands Højskole i Velling. De mange smukke og 

særprægede gravsten fra Torvald Westergaards værksted pryder kirkegårde i et meget stort 

område. 

Gravminder 
På vestjyske kirkegårde kan man finde en række gravsten, som er udført på Torvald 

Westergaards værksted, af ham selv og af sønnerne Ejgil og Arne. Stenene har ofte en 

markant kunstnerisk udsmykning, og skriften er enkel og altid meget smukt og personligt 

udført. Når man har trænet sit øje, kan man genkende Westergaards sten bare på skriften, 

også selv om der ikke er nogen egentlig udsmykning. 

http://lemvigmuseum.dk/Skulpturstien.htm
http://lemvigmuseum.dk/TW%20-%20andre%20vaerker.pdf


 

 

Det største antal sten finder man på Lemvig Kirkegård og på kirkegården ved Bøvling 

Valgmenighedskirke. Begge steder er værd at besøge. Men der gemmer sig sten fra 

værkstedet på hver eneste kirkegård i en meget lang afstand. 

Flere af "Westergaard-stenene" på Lemvig Kirkegård har motiver, der knytter sig til den 

afdødes profession. Malermester O.V. Høft har pensler og palet og fagforeningsmærke - og 

indskriften er hugget som hans egen signatur, som han satte på eksamensopgaverne på 

Lemvig Tekniske Skole. Orkesterlederen har en sten med noder til en march, som han selv 

komponerede, musikeren har en violin, kaptajnen en tremastet skonnert, bogbinderen 

naturligvis en opslået bog. Som ung huggede Ejgil Westergaard én af de mærkelige sten på 

Lemvig Kirkegård - stenen over Julius, en lille særling, som drev en "cykelstald" i Lemvig, hvor 

man kunne sætte sin cykel ind, når man var til torvedag. På stenen ser man Julius stå med et 

par cykler - det er måske den eneste gravsten i Danmark med cykler på! 

Torvald Westergaard havde sine egne markante meninger om betydningen af, at gravminder 

blev udført med både kunstnerisk ånd og godt håndværk. Omkring 1930 udgav han "En lille 

Bog om folkelige Gravminder". Her kan man se, at han allerede meget tidligt i sin 

stenhuggerkarriere havde høje kunstneriske mål med sin virksomhed. 

I bogen skrev han:  

”Gennem Tiderne har det vistnok altid været Skik at rejse de afdøde et synligt Minde paa det 

Sted, hvor man sidst slap dem af Syne her i Livet – nemlig over Graven.  

Vi kender de store Bautahøje, som findes i stort Tal udover Landet – mange flittige Hænder 

har været i Arbejde med Rejsningen af disse Minder.  

Der laa bag disse Arbejder en Tanke. – Paludan-Müller siger i sit Digt ”Abels Død” (Adam og 

Eva har lige begravet Abel, og Adam samler nu 17 Marksten, én Sten for hvert af Drengens 

Aar, og danner her den første Pyramide):  

De var af Kunstens Liv det første Spor.  

Til Trøst i Nøden blev den Jorden givet,  

Thi Kunsten kom med Døden ind i Livet.  

Vi kender alle de gamle Overliggersten fra gamle Kirkegaarde, adskillige er blevet flyttet fra 

Gravene og ind i Kirkerne, hvor de stadig staar som Minder om en Fortid. – Disse Sten er saa 

godt som alle udførte af jævne Haandværkere. Man ser, at de udhuggede Figurer ofte er 

noget hjælpeløst fremstillede, og at Gengivelserne er mange. Dog er der adskillige af disse 

Sten, der taler et gribende Sprog om den, de skulde minde om, og undertiden – for resten 

ikke saa sjældent – ser man, at Haandværkeren og den dødes Slægtninge ved Samarbejde har 

http://www.lemvigkirkerne.dk/default.aspx?node=18
http://lemvigmuseum.dk/Folkelige%20gravminder.pdf
http://lemvigmuseum.dk/Folkelige%20gravminder.pdf


 

 

ladt sig rive med, saa at disse Sten giver adskillige interessante Oplysninger og forklarer os en 

hel Del om den eller dem, som Stenene skal minde om.  

Man ser, at Haandværkeren er gaaet op i sit Arbejde ved en smuk og stilfuld Opstilling af 

Bogstaverne, der ofte maa anses for genialt udførte og fuldt ud staar paa Højde med det vore 

Dages Kunstnere præstere. – Man har i disse gamle Overliggersten endnu tilbage et gammelt 

Stykke virkeligt solidt og haandværksmæssigt udført finfølt Arbejde.  

Det er underligt, at vor Tid, der har Raad til at ofre saa meget paa Grave, ja i stedse stigende 

Grad har gjort det muligt, at hver Mand saa omtrentlig faar sit Gravminde – en saare smuk 

Tanke – blot Resultaterne af disse synlige Minder ogsaa var derefter.  

Før i Tiden var det almindeligt, at de, som ønskede at rejse Gravminder over afdøde i 

Forbindelse med en Haandværker lod Mindesmærket udføre – og at de saa i Forening 

prøvede paa at skabe et Udtryk for den døde.  

Nu er det almindeligt, at man køber et Gravminde fra en Udstilling – hvor der er opstillet flere 

Geled af forskelligartede Typer paa Gravsten – der mangler kun Navnet at hugge. Det er 

forstaaeligt, at man ved den sidste Fremgangsmaade, hvor det bliver en dygtig 

Forretningsmand frem for Haandværkeren, der skal afsætte et af de i Geleddet staaende 

Steen, som bliver den, der faar Overtaget. Haandværkeren er da ogsaa lidt efter lidt blevet 

skubbet ud til Fordel for den dygtige Forretningsmand. Men det bliver ingenlunde af Værdi for 

den Tanke, man vilde udtrykke for den afdøde i dette Minde. Man vil højst naa at faa selve 

den afdødes Navn mindet i forskelligfarvet, blankpoleret Granit, endda ofte i saare uskøn Stil. 

Thi selv om en Arkitekt har tegnet Stenen, kan Navnet, der tilføjes, jo godt være udført af en 

mindre kyndig Mand.  

Det, der fra første Færd var Meningen med at rejse Gravminder, forvanskes, og man staar 

overfor det sørgelige Resultat, at Kirkegaardsmyndighederne efter 20 eller 40 Aars Forløb 

fjærner disse Gravminder, der saa hurtigt tabte deres Interesse paa Grund af deres 

Indholdsløshed.  

Man har ladet sig bedaare af et Stykke rødt eller sort poleret Granit med Guldbogstaver og 

tænker ikke over, at der dog for de Penge, man ofrer, kunde fremstilles langt værdifuldere 

Ting; - Minder, der kunde tale til vore Børn, de Slægter, der kommer, om Fædre der har levet. 

Den Slags Gravminder vil ikke glimre de første Dage, men Tiden skal vise, at de bevarede 

mere end dem, der straalede i Glans og Guld de første Dage. Det er virkelig af stor Betydning 

for os, der lever, og for dem, der følger efter, at der værnes om Fædres Grave; der ligger 

maaske i dette Værdier, som faa aner. – En Slægt, der værne om Fædres Minder – det være sig 

paa den ene eller den anden Maade – er altid en Slægt, der har Forbindelse med Fortiden og 

derud af kan hente Fornyelse og Kraft til den Livsudfoldelse, det selv ønsker.” (Torvald 

Westergaard: En lille Bog om folkelige Gravminder.1930) 



 

 

 

Torvald Westergaard om arbejdet som billedhugger 
Torvald Westergaard har i avisinterviews og i sine erindringer fortalt om det at 

arbejde med sten.  

Enten har man det i sig …  

Hvorfor vil De gerne skabe kunst?  

Hvis der er noget, som er af virkelig værdi, saa maa det være det, der er i menneskers 

og tingenes sjæl. Naar man skal lave en skulptur, gælder det om, at den har hjerte, 

ikke just skulptørens hjerte, men et hjerte, der er i det, skulpturen er udtryk for. Fra 

hjertet udgaar formen. Sandheden ligger i al tings hjerte, og giver man sig sandheden 

i vold, kan det hænde, at den aabenbarer sig for én. I kunst kan sandheden finde en 

form, saa den lyser for alle, altsaa naar det lykkes at bygge sandheden den rette bolig. 

Al kunst er det egentlige livs tale, er aanden mod den døde, materielle verden. Livet er 

ikke til at forklare, skønt vi selv er i det, men vi kan dog mærke dets varme, naar vi 

møder et godt smil. Jeg tror, at der i verden er en god vilje og en ond vilje, som brydes. 

Er granit det materiale. De helst arbejder med? Ja, for granit giver kamp. Gips er dødt. 

Granittens haarde modstand opflammer én til at lægge alle legemlige og sjælelige 

kræfter i for at faa sin vilje.  

(Axel Holm fra Kristeligt Dagblad på besøg hos Torvald Westergaard, 1958).  

 

De Ting jeg har lavet vil altid egne sig bedst til at staa i naturlige Omgivelser – hvor 

man ikke pynter for meget – med Blomster og Gartnerkunst. Det er meget afgørende 

hvor en Ting staar – og de Omgivelser den faar. Helst vil jeg undgå Modeleringen og 

hugge direkte i Stenen – saadan som jeg begyndte. Jeg vil ogsaa helst, at den Form, 

som Stenen faar, udvikler sig, mens jeg hugger. Stenen selv maa være med – ved dens 

Form – Farve og Bestanddele – saa det alt bliver et Hele. Saa Stenen kan blive varm og 

levende ved det Arbejde jeg lægger i den – Den maa menneskeliggøres – Og alle de 

Mejselhug den faar – maa føres med stor Kraft, men med Følsomhed – der maa væres 

med i ens Aand og Haand i hvert Mejselslag – intet maa være Rutine – eller 

følelseskoldt – Mennesker har jeg altid – fra mine første Aar af – studeret indgaaende. 

De Sten jeg skal hugge i, har jeg liggende længe – for at blive fortrolige med dem.  



 

 

En vældig stor Sten – jeg engang fik – der havde ligget i Havet i tusinder af Aar, den var 

mørk – men havde en bred fremstaaende Aare paa langs – hele Vejen rundt om 

Stenen. Det at Aaren stod c. 2 cm frem skyldtes at denne Aare – eller Lagdeling – der 

var lys – var af en haardere Granit end den øvrige Del af Stenen. En mærkelig Sten. Jeg 

havde den staaende i mange Aar. Der maatte kunne blive noget helt ekstraordinært 

ud af den. Den første lange Tid – virkede den raa og uhyggelig paa mig – noget der vist 

var i Relation til, at den havde ligget i dybt Vand og ikke set Lyset. Men som den stod 

der – i fri Luft – blev den med Aarene pacificeret – ved Sol – Vind og Vejr – jeg blev 

fortrolig med den. … Den føromtalte store Sten jeg havde – fandt jeg – efterhaanden 

ud af – skulde være et Udtryk for de stærke Bevægelser – som har haft saa stor 

Betydning – for at rejse det danske Folk – til den Bevidsthed – som det er at være 

Menneske blandt Mennesker – en Bevægelse der er mest kendt blandt 

Bondebefolkningen Jeg vilde i den Sten – bruge Morten Larsen hans Forkyndelse – 

hans Budskab. Derfor kalder man Stenen i Holstebro hvor den nu staar – for 

”Budskabet”. [Mindesten for Morten Larsen ved Lemvig Valgmenighedskirke].  

(Torvald Westergaard, Erindringer fra mit Liv og mit Arbejde, utrykt manuskript 1978).  

 

Granit og Sten jeg elsker jer fordi, I er en levende organisme og en kolossal fortættet 

Kraft. Mennesker har i århundreder kæmpet med granit og sten, for at skabe varige 

udtryk for det, de så og oplevede på denne jord. At se disse arbejder, når de er gode, 

er for mig en jublende indre fornemmelse, fordi de ting, som er gode, er bearbejdet 

sådan, så sten og udhugning går i ét. Mennesket, der bearbejdede stenen, har gjort 

sig til ét med stenen og naturen gennem hundreder af år, har yderligere forstærket 

denne enhed. At skulle opnå – at komme til at arbejde med sten på denne måde hele 

mit liv – har været mit livs oplevelse. Intet andet arbejde ville have givet mig så meget 

af livets sande væsen og følelse af at være ét med al-universet. Der er to måder, man 

kan arbejde på med sten: den ene er at gøre sig til ét med stenen – leve med dens 

bestanddele – farver og former og udnytte alt dette i det man vil sige med stenen i 

den færdige tilstand den må komme i. Gør man det, er der ingen mulighed for helt ud 

på forhånd at ville noget ganske bestemt med stenen – den vil selv være med til at 

give det endelige udtryk – det gælder efter min opfattelse, for øvrigt al arbejde med 

kunst – ja, på alt arbejde med mennesker – såsom opdragelse m.m. Efter min 

opfattelse opnår man kun noget varigt på den måde. En anden måde at udføre tingen 

på er, at man gør sig til herre, at man finder en sten og udtænker det man vil lave med 

den sten, være en slags arkitekt, der omformer stenen sådan som man helt ud selv 



 

 

bestemmer. For mig at se – at gøre vold på en levende organisme som stenen er. Den 

fremgangsmåde vil som regel heller ikke kunne leve. Naturen vil i tidens løb afsløre 

noget, som efterhånden dør – bliver interesseløs.  

(Torvald Westergaard, Erindringer, utrykt manuskript 1981-82). 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


