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Sydlangeland: I en skuffe ime-
jeribestyrer Viggo Hultbergs
store mørke skrivebord i
mejeribestyrerboligen ved
Broløkke Mejeri på Syd-
langeland fandt Viggos bar-
nebarn, den svenske kunst-
ner Marianne Hultberg fra
Göteborg, nogle gamle breve
fra 1800-tallet med navnene
Karoline ogMartin, som hun
antog nok var hendes olde-
forældre.
Og da nysgerrigheden er

en forudsætning for slægts-
forskning, var det netop det
pirrende ønske om at vide
mere, der drev Marianne
Hultberg rundt på cykel i det
sydlangelandske landskab,
hvor hun bl.a. fandt ud af, at
slægtsskabet med Karoline
og Martin ikke var som først
antaget, men at de to i stedet
var oldefars bror og sviger-
inde. Desuden har hun erfa-
ret, at hun stadig har masser
af familierelationer i det lan-
gelandske.
Især hæfter hun sig ved den

storslåede fornemmelse, det
var en dag at stå ansigt til an-
sigt med en gran-gran-gran-
fætter fra Harnbjerggård,
som Mariannes oldemor
stammer fra.
- Jeg tror, tiden var inde

for mig til at �nde mine rød-
der, og det blev simpelthen
så spændende at �nde ste-
derne og stykke familiens hi-
storie sammen helt tilbage til
1500-tallet, efter at min nys-
gerrighed først blev vakt af de
bevarede breve, siger kunst-

neren, der af og til har følt
nærværet af fortiden meget
bogstaveligt.
Så hun har besøgt famili-

ens gamle slægtsgård Brands-
bygård, som ligger lige bag
Humble Kirke, der har været
i slægtens eje siden starten
af 1700-tallet. Hun har væ-
ret omkring Harnbjerggård,
hvor oldemoderen - farmors
mor og hendes elleve sø-
skende - blev født. Hun har
ladet sig fascinere af Humble
Kirke, hvor hendes forfædre
på hendes mors side i �ere
slægtsled var præster og nu
ligger begravet.
Og hun har et tæt forhold

til Fodslette Kirke, Magleby
Kirke, den �ne Vesteregn-
gård og ikke mindst til Tryg-
gelevKirke.
Alle møderne har givet in-

spiration til de oliemalerier
eller værker i blandteknik,
som den nu 64-årige kunst-
ner skaber, når hun gennem
lange perioder bor i mejeri-
bestyrerboligen, der stadig
står fuldstændig intakt, som
dengang farfar og farmor,
Viggo og Mary Hultberg, in-
stallerede sig som nygift par
for næstenhundrede år siden.

Kunstner siden 1980’erne
Sin faste adresse har Marian-
neHultberg iGöteborg.
Det var dertil, hendes for-

ældre �yttede, da faderen
som ung arkitekt �k et godt
job-tilbud, og dér familien
Hultberg siden har boet, når
de ikke har haft deres fritimer

i huset på Langeland.
Marianne Hultberg har ar-

bejdet som kunstner siden en
gang i 1980’erne, men først i
de sidste tolv år har maleriet
ikke været afbrudt af anden
virksomhed. Marianne har
tidligere arbejdet som lærer
i sociologi, som børnepæda-
gog og som symbolterapeut.
Men symboler som engle

og fugle og de monumentale
kirker er Marianne Hultberg
fortfarendemeget optaget af i
sit maleri, der har udviklet sig
fra ren abstraktion til i dag at
være mere handlingsoriente-
rede: En historie, der bliver
fortalt gennem de individer
eller væsner, der befolker bil-
led�aden.
- Mine malerier er blevet

mere personlige med årene.
De repræsenterer nu mine
indre billeder, siger Mari-
anne Hultberg, der dog hele
tiden har været opmærksom
på værkernes puls og på, hvor
hun var på vej hen rent kunst-
nerisk.
- I mange år arbejdede jeg

hver sommer�ereugerpåGl.
Skagen, hvor jeg indlogerede
mig billigt hos MælkePeter.
Jeg var bare helt for mig selv
og var meget stærkt inspire-
ret af havet, og efterfølgende
tog jeg så til Langeland for
at mødes med min familie.
Men efter MælkePeters død
har jeg malet på Langeland
om sommeren - og jeg bliver
her i lange perioder, efter fa-
milien igen er taget tilbage til
Sverige.
- Øen giver mig stor inspi-

ration. Havet på begge sider.
De høje klinter. Det særlige
lys. De lave gamle hvidkal-
kede, men velbevarede huse

og de små snoede veje langs
marker med køer og heste.
At be�nde sig midt i dette
landskab og bare være til i
mødet mellem jord, himmel
og hav føles så storslået, så
nærværendeog sensuelt. Som
Kierkegaard beskriver det:
Kun i øjeblikket, i den ophæ-
vede tid, kanmanmøde evig-
heden ...

Englen er barnet i os
Om symbolerne i sine male-
rier forklarer hun, at englen
repræsenterer barnet i os og
er budbringer af lys, håb og
kærlighed.
- Fuglen er et symbol for

alle voremuligheder, fortsæt-
ter Marianne Hultberg, der
ser menneskets potentiale
som et væld af alternativer,
der, som livet skrider frem,
helst skal udvikle sig til mere
og mere at være lig den in-
dre kerne, der er vort egent-
lige jeg. Dét vi ville være, hvis
vi ikke var underlagt alt det,
omverdenen påtvinger os.
- Mit juleønske for menne-

sker er, at alle får lov til at ud-
vikle sig til dét,man er inderst
inde, siger hun i taknemlig-
hed over, at hun selv har fået
lov til at være i sitmaleri.
Men vejen til at turde være,

den man er, går gennem kær-
lighed og medfølelse - helt
i tråd med juleånden. Mari-
anneHultbergs råd lyder der-
for: Gå din egen vej ... det er
den eneste, der gælder.

Slægtskal følge
slægtersgang

”Slægtsgård” erBrandsbygård, ogmaleriet er inspireret af et
gammelt foto,MarianneHultberghar fundet i gemmerne i
mejeribestyrerboligen.

Til billedetmed ”MaglebyKirke”harMarianneHultbergbenyt-
tet blandteknik.

Englener symbolet påden renekærlighedogmedfølelsenog
etmotiv,MarianneHultbergoftemalernetoppådenne tid af
året. Selvombudskabet selvfølgelig eruniverselt.Hermaleriet
”Englevagt”

■Marianne Hultberg, dansk-svensk kunstner
med familiebolig på Sydlangeland, har fundet
frem til sine rødder

MarianneHultberg, født 1947.
Bosat i Göteborg,menarbejder
hvert årmangemåneder i
familiens hus på Sydlangeland.
Cand.phil. i sociologi. Uddannet
pædagog og symbolterapeut og
har i begge fag arbejdetmed
fokus på det skabende
menneske.
Valgte for tolv år siden
udelukkende at beskæftige sig
medmaleriet og er som
kunstner optaget af forholdet
mellem individ og samfund.

Arbejder primærtmed olie,
akvarel og i blandteknik.
Harudstillet siden 1985 -
i gallerier og i kunsthaller, alene
og er i gruppeudstillinger
repræsenteret i en række
offentlige bygninger sombl.a.
Kultur Göteborg Statens
konstråd, Utbildningsnämnden
i Göteborg, Bohuslandstinget,
Kungsälvs Lasarett ogMölndals
Sjukhus.
ModtogGöteborg Kommunes
Kulturstipendium i 1991

MarianneHultberg

Af IbenFriisJensen
ibfj@faa.dk

”Sneengel”, kalder
MarianneHultberg
dette værk.

Fuglenogkirkener
symbolerne imaleriet
”Mødemed fugl”.
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”Fuglene”, heddermalerietmedkirken i baggrunden.

Smukvinter-tusmørke I ”Skumring”.

”Kirken” -måskeen juleaften?

MarianneHultbergmalerogsåmereabstrakt - som idette bil-
ledemed titlen ”Tidløs”,menstadig inspireret af Langeland.

Så er isen sikker. Påmaleriet. Fordet er ikke så sikkert, at vi får skøjtevejr pådenne sideaf vinteren. ”På is” er titlen.

[ Langeland giver mig stor
inspiration. Havet på begge sider.
De høje klinter. Det særlige lys. De lave
gamle hvidkalkede, men velbevarede
huse og de små snoede veje langs
marker med køer og heste. At befinde
sig midt i dette landskab og bare være
til i mødet mellem jord, himmel og hav
føles så storslået, så nærværende og
sensuelt.

MarianneHultberg,kunstner
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