En kärlekshistora

Nina Wennström har en tid haft sitt konstverk” En
kärlekshistoria” utställt på cafe 34:an i Ludvika och som
avslutades för någon vecka sedan. När man betraktar
konstverken som består av fyra tavelcollage med talrika
foton, en del med information, en del utan, gamla
tidningssidor från fyrtiotalet, ett berörande kärleksbrev från
Sven till Margit, så uppstår en del frågor. Jag fick då en
möjlighet till att få en telefonintervju med Nina Wennström
för att förhoppningsvis få en klarare bild av utställningen.
Nina Wennström köpte huset i Nyhammar för fyra år sedan
och hittade en hel del foton i en ask, väl gömda in byrålåda.
Tidnigarna satt uppklistrade på en garderobsvägg. Men alla
foton är inte hittade i byrån, utan i ett album i en soptunna i
Bromma där Nina Wennström då bodde. Fotot på Rolf
fjorton dagar och fiskebilden till exempel, härstammar från
albumet. Ett foto med två barn, en pojke och en flicka
sittandes på bänk, är taget vid en fotoatelje i Stockholm men
är hittade i huset.

Dikten avslutas med Din Sven

Det här med Svens kärleksbrev till Margit är höljt i dunkel,
då det aldrig bott någon Sven i huset. Däremot kan det ha
bott en Margit i huset som var gift med en man vid Martin
Westling. Han drev slakteri-och korvfabrik i en
intilliggande lokal och sonen Bengt bodde senare kvar i
huset. När Nina Wennström köpte huset, hade det stått
obebott i cirka ett år och slakteriverksamheten blev nedlagd
någon gång under sent 60 eller tidigt 70-tal. Nina har har
nu sin konstverksamhet förlagd i det forna slakteri-och
korvfabriken.
Enligt Wennström fanns det även brevkorrespondens
mellan Bengt Westling och en viss Bettan. Så hon planerar
att ställa ut på det temat i Borlänge julsalong i December.
Det finns även planer på att Nina än en gång ställer ut ”En
kärlekshistoria, då i sitt galleri på hemmaplan.
Förhoppningsvis kanske då fler Nyhammarsbor kan få sina
minnen återupplivade inför de frågor som finns kvar. Till
exempel vem var Sven och den mystiska Margit? För att
inte tala om Bettan! Så det blir spännande att se om det blir
en fortsättning följer.....
Fotnot: Det finns även möjlighet att gå in på Ninas hemsida
”Ninas fabrik.se”, där det bland annat berättas om Östlingoch Westlinggårdarna. För att komma dit, klicka på länken”
Anno 1905.”!
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