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Slått til ridder av P

Charlotte Nagell

mobil 930 66 056
charlotte.nagell@pd.no

– Et, drikk, vær glad og la fiolen
sørge, proklamerer Hilde Vem-
ren med kraft i stemmen.

– Så kneler du, får et sverd lagt
på skulderen og dermed er du
slått til ridder, illustrerer hun. 

Sola skinner inn gjennom tak-
vinduet i atelieret på Grüner-
løkka. Bordet er dekket med
porselen og i bakgrunnen surrer
klassisk musikk fra P2. Hilde
spretter kjapt opp igjen og går
bort til bokhylla. Hun finner
fram en medalje og et impone-
rende diplom. Det er beviset på
at hun nå er en av kunstnerne
som er innlemmet i den sagn-
omsuste Purpurneseordenen. 

Den var ment som en parodi på
ordensvesenet da den ble stiftet
av Kunstnerforeningen i 1873.
Hvert femte år deles den ut til
folk som har gjort en innsats for
norsk kulturliv, og ridderne får
også et skjold i forbindelse med
utmerkelsen. Sammen med
Vemren, ble blant annet Finn
Graff, Inger Sitter og Rut Tellef-
sen hedret sist søndag. 

– På mitt skjold heter jeg Gale
Matissa, smiler Hilde.

– Det henspeiler på at jeg er litt
gal og maler som Matisse. Det
hele er jo ment som tull og tøys
og et pek til selvhøytidelighet. 

Oppvekst på Vestsida
Skjoldene, som har blitt over

400 i antall, prydet tidligere
veggene på restaurant Blom i
Oslo, men skal nå overføres til
ærverdige Engebret Café. Der
skal Vemren henge side om side
med betydningsfulle skikkelser
innen norsk kulturliv. Veien dit
starta i Porsgrunn på midten av
50-tallet. 

– Hele min bakgrunn er i Pors-
grunds Porselænsfabrik. Farfa-
ren min var med på å bygge opp
fabrikken, og faren min, Harald,
var ansatt der som porselens-
maler og designer, forteller
Vemren.

Moren vevde stoff til sofa-
puter, sydde gardiner og lagde
mat fra bunn av. Det var den
gangen alle typer folk levde side
om side på Vestsida i skjønn
forening. Vemren forteller om
tatere som slipte kjøkkenkni-
vene for en pakke med middags-
rester, blottere og raringen som
bodde i en rønne av Guds nåde. 

– Han kom ut på trappa og rop-
te til oss.

Hun slår om til brei dialekt.
– Hei jenter, vil dere komme

inn og få bløtkake? 
Minnene sitter som perler på

en snor. 
– Vi var en jentegjeng. Og vi

dro på kiosken og kjøpte Cock-
tail på tur. Det var pakka inn i

hvitt papir med gullkroner på.
Så bar det rett opp til Fryden-

topp. Der leste de høyt for hver-
andre med store øyne. 

– Den gangen var det klasse-
skille mellom Vestsida og Østsi-
da. Arbeiderklassen bodde på
Vestsida, men vi var heldige å
ha en moderne skole og opplyst
skøytebane med musikk. 

Vemren nynner de første stro-
fene av en vals. Ikke rart barna
fra den andre sida av elva lot seg
friste, men det skulle de få svi
for. 

– En av guttene het Beiten.
Han var stor og røslig og brukte
kalosjene fra lengdeløpskøytene
sine til å slå på leggene til dem
som var fra Østsida. Vi vil ikke
ha østsidafolk her, snerret han. 

– Det var harde tider?

– Ja, det var mye neseblod på
den tida, og ikke et storefri pas-
serte uten at det gikk en tann. Nå
kan du ikke røre noen lenger.
Det er ikke noe moro. 

Til Oslo
Hilde gikk ut av ungdoms-

skolen med S i tegning og kris-
tendom og lite godt minus i mat-
te. Rektoren truet henne med å
konte, men forstod at den kreati-
ve jenta ville få det bedre som
lærling på PP.

– Pappa var jo min helt. Jeg
ville bare bli som han, sier Vem-
ren.

Derfor søkte hun, og fikk
plass, ved keramikklinja på Sta-
tens håndverks- og kunstindu-
striskole året etter. 

– Jeg etterstrebet et uttrykk

som liknet porselen og elsket å
dekorere, men det var nei til alt
sånt på den tida. Det var tungt,
brunt og grov leire som gjaldt,
og AKP-erne hadde kontrollen
overalt. De lagde livet til et hel-
vete for oss som ikke var enige
med dem. Det gikk utover
undervisningen. I stedet satt du
på allmannamøter og vedtok
resolusjoner. Om det var nei til
spanske appelsiner, ja til Cuba
eller Gud veit. 

Som diplomoppgave i 1974
lagde hun en fontene. Den besto
av en skulptur av skogsguden
Pan i et basseng med vannliljer.

– Den var vel ikke spesielt
tidstypisk?

– Nei, jeg var jo på en annen
planet, men lot meg ikke knuse
av AKP-erne. 

De sang kampsanger, mens
Hilde elsket Bellmann og drøm-
te om vinblader i håret. Hun tyg-
de snus, hadde side skjørt og
gikk med stålbeslåtte beksøm-
støvler så det ljomet i gangene. I
beltet hadde hun en kniv og en
spekeskinke.

– Mamma var helt fortvila: Å
jenta mi, du kommer aldri til å
bli gift! hikster hun.

– Men så traff jeg Magne da,
smiler Hilde. 

Ektemannen Magne Rygh
gikk på Statens kunstakademi,
og Hilde kom også inn etter tre

FIKK EGET SKJOLD: – Jeg heter Gale Matissa. Det henspeiler
vel på at jeg er litt gal og maler som Matisse, sier Hilde Vemren.
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DIPLOM OG MEDALJE: 9. februar ble Hilde Vemren utnevnt til
ridder av Purpurneseordenen. 

Forrige helg ble hun inn-
vidd i Purpurneseordenen
med pomp og prakt. Nå
drømmer Hilde Vemren
om å ta kunsten sin til-
bake til Porsgrunn. Der
historien startet. 
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forsøk. Sammen flyttet de inn i
et okkupert hus på Kampen og
fikk til en gunstig avtale med
kommunen. Natta brukte de til å
hente vinduer fra containere og
gamle gelender i rivningsgårder.
Alt ble skåret til og satt i stand
etter beste evne. Det var ute-
dass, lite strøm og vann som
frøys til is om vinteren. 

– Når vi tjente litt, om vi var
aldri så fattige, så la vi til side
noen penger som var hellige.
Dermed hadde vi nok til å kjøpe
oss inn da vi fikk tilbud om
kunstnerleilighet på Bøler. 

Mye omtale

I 1983 debuterte hun med sin

første separatutstilling som bil-
ledkunstner. Det var jappetid,
børstraktorer og en renessanse
for maleriet. Utstillinger fikk
både forhåndsomtale og kritik-
ker i alle store aviser. Hilde ble
berømt og ringt opp når NRK
ville ha en kommentar.

– I dag kan man ha malt i 50
år, sette sammen en kjempe-
utstilling og ingen sier et ord,
konstaterer hun. 

Mye av kunsten hennes er
basert på oppveksten på 50- og
60-tallet, som gjenstander og
tekstiler fra arbeiderklassehjem.

– Jeg har et bilde, i stort for-
mat, av en divan med tre puter.
Det ble kjøpt opp av en som

samlet på meg. Han spurte:
Hvor tar du det fra? Det er så
stygt! Jeg fortalte at det var min
bestefars divan, der han sov
middag hver dag, og at jeg
elsket å gni nesa ned i puta han
hadde ligget mot. Det lukta nak-
kefett. Det var trygt.

Samleren grøsset ved tanken. 
– Det var moro at verst tenkeli-

ge kitsch fra arbeiderklassen ble
transformert, gjennom meg som
kunstner, og deretter fikk plass
på veggene i overklassehjem på
Skillebekk. Det lo jeg godt av,
smiler hun.

Siden har CV-en til Vemren
blitt lang og innholdsrik og
beskrevet i en biografi signert

Jahn Otto Johansen. Siste opp-
drag hun foretok, var en
utsmykning for Kunnskapssen-
teret ved St. Olavs Hospital i
Trondheim. Siste uka har hun
vært dagmamma for barnebarn
og forsøker å venne seg til ny
tilværelse med leilighet i byen.
Straks skal hun og Magne pakke
kofferten for en måneds ferie i
Spania. Hun tar med seg maler-
saker, men har ingen ny utstil-
ling på trappene. 

– Nei, det er veldig rart. Jeg
har aldri gjort så mye for det.
Jeg har alltid blitt spurt. Så jeg
maler og ser hva som skjer. 

– Får vi oppleve en utstilling i
Porsgrunn?

– Jeg vil veldig gjerne stille ut
i Porsgrunn, men har fått høre at
Vemren er for kommersiell. Hva
er kommersielt? Betyr det at du
selger? Jeg har solgt ut hele
utstillinger, men også opplevd
det motsatte.

Hun stopper opp.
– Det skal ikke stå på meg. Jeg

har veldig lyst til å ta kunsten
min tilbake til der den starta.

UTSTILLING I HJEMBYEN:
– Jeg vi gjerne stille ut i Pors-

grunn, sier Hilde Vemren. 


