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1 Til Den store utstillingen i Bergen og på Hamar i 2019 skal det lages bok. Bilder av svært mange av Pål Vigelands objekter og andre verk er samlet i en arbeidsbok som et første
skritt på veien mot bok. 2 Pål Vigeland med et av sine verk, et objekt som heter «U-dyr». 3 Det store vinduet illustrerer godt at dette er en kunstnerbolig. I farens og bestefarens

tid var rommet bak vinduet atelier. Det er det for så vidt også i dag når Pål Vigeland lager noe på Tjøme. Men til daglig tjener det som en romslig og hyggelig stue, som ikke hadde
problem med å romme vernissasjefesten etter åpningen av «1+1» på Den gamle Prestegården.
Foto: Sven Otto Rømcke
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Hos Vigeland ved
Verdens Ende
Pål Vigeland har tilbrakt 73 sommere i det romslige og hyggelige sommerhuset i Skåeveien på Verdens Ende. Huset bygget hans bestefar, kunstneren Emanuel Vigeland, i 1924.
Emanuel var på jakt etter et sted hvor
han kom så langt ut mot havet som det
var mulig, og hvor han kunne være for
seg selv. Stort bygget han også. Det skulle være atelier der, og huset skulle etter
hvert romme en stor familie med mange
kunstnere.
Pål vet ikke hvorfor det ble akkurat
Verdens Ende, men han tror utsikten
mot havet kan ha spilt en rolle. Her står
havet rett på, og det nytter ikke å ha
brygge. Både brygge og båt blir kastet på
land av vinterstormene.
De mange årene på Tjøme har skapt
nære bånd mellom Pål Vigeland og fastboende og hytteeiere i området rundt
Verdens Ende. Mange har lurt på hva
han som kunstner egentlig driver med.
Det var enklere med faren Per (1904 –
1968) og bestefaren Emanuel (1875 –
1948). De var malere og brukte atelieret
med de store vinduene mot nord.
Pål er gullsmed og lager objekter i
kobber, og messing. Hvis han da ikke sitter ute på plenen og klipper opp blikkbokser, som skal bli objekter.
Nå får Tjøme-vennene og andre
kunstinteresserte se noe av det Pål Vigeland har skapt i metall. Denne sommeren viser nemlig Kunstforeningen Verdens Ende utstillingen «1+1». Der møter
Pål Vigeland kunstnerkollega og venn
Elisabet Norseng, som også har en lang
historie på Tjøme. Det er første gang de
to stiller ut sammen, og det er første
gang de stiller ut på Tjøme.
Professor Øivind Storm Bjerke har
anmeldt utstillingen i Klassekampen og
skriver at den «er en solfylt gledesbringer». Om Vigeland spesielt skriver han:
«Hans sobre, minimalistiske objekter
demonstrerer nok en gang hvilken eminent kunstner og håndverker han er.»
Håndverket sitter nok i de tynne veggene i sommerhuset i Skåeveien.
– Huset var sommeratelier for hele familien, og jeg har fotografier som viser
at det var stor aktivitet her. Jeg vet ikke
hvor mye far arbeidet her, han drev jo
mest med utsmykning. Men det er naturlig at en del forarbeider ble til på Tjøme, siden han har satt solide kunstneriske spor etter seg i Tønsberg.
Om faren sier tønsbergenseren og professoren Øivind Storm Bjerke til Øyene:
– Her i Tønsberg er Per Vigeland både
kjent og viktig. Han har utsmykket krematoriet på Solvang med en freske som
går over tre sider. I minneparken har
han laget mosaikken med Nordahl
Grieg-figuren. Per var, i likhet med sin
far Emanuel, en betydelig glassmaler. I
Tønsberg domkirke er de fantastisk flotte glassmaleriene av ham. De kom til i
forbindelse med Arnstein Arnebergs restaurering av kirken fra 1939 og utover.
Fresken over inngangen i sør er også
hans verk.
Og ikke nok med det. Storm Bjerke
kan fortelle om nok et familiemedlem

som har preget Tønsberg:
– Påls tante, Maria Vigeland, var billedhugger. I Tønsberg har Maria skulpturen «Piken med fuglen», som står på
Carl Paulsens plass, og vel er den mest
populære skulpturen i Tønsberg. Hun
har i tillegg skulpturen «Pikene med sjøpinnsvinet» i Camilla Collets vei. Dessuten hadde hun en skulptur på gamle St.
Olavs klinikk, som jeg ikke vet hvor er
nå, et kalkmaleri i Tjøme kapell og altertavlen i Veierland kirke.
Søsteren Tone Vigeland har et navn i
norsk smykkekunst og er, som sin bror,
utdannet gullsmed.
Men tilbake til sommerhuset i Skåeveien. Huset er dårlig isolert. De store
vinduene er enkle og må beskyttes med
lemmer om vinteren. Allikevel er det
vanskelig å holde temperaturen inne
over frysepunktet i vinterhalvåret.
Strøm har det vært i hele Påls tid, men
offentlig vann kom først i senere tid.
– Når huset ble bygget så stort med én
gang, skyldtes det ikke et umiddelbart
plassbehov. Bestefar Emanuel ville ikke
ha alle disse påbyggene. Hjemme på
Slemdal i Oslo hadde han bygget på etter
hvert som han fikk råd. Det ble ikke
pent. Nå hadde han råd, og det ble stort.
Med tiden bygget Emanuel stort
hjemme også. Det store teglsteinsatelieret på Slemdal ble mot slutten av livet
hans klargjort til å bli mausoleum. Der
står steinurnen med hans aske, og der er
det åpent for publikum hver søndag.
– Vi etterkommere skulle ønske sommerhuset hadde vært litt mindre. Emanuel la riktig nok vekt på at det skulle
være minst mulig vedlikehold. Men med
et 93 år gammelt hus, er det allikevel mye
å passe på. En fordel er det at mangelen
på isolering gjør at vi har hatt lite råte.
Opprinnelig var huset svartbeiset.
Etter krigen ble det malt staverngult.
Det ser litt lysere og muntrere ut, men
det er mer arbeid med maling og skraping.
Da er det greit å ha Sonja Wiik på laget.
Hun har vært Påls samboer de siste 17
årene og hjelper ham både med kunsten
og med å holde stedet på Tjøme ved like.
Han sier hun er flink i alt det praktiske
som skal til for å holde det gamle huset i
hevd og en enorm støtte og inspirasjon i
det kunstneriske.
Det hjelper at hun er utdannet grafiker, har ledet kunstinstitusjoner i Bergen og kommer fra en stilling som rektor
ved en privat kunstfagskole i Oslo.
Kunstneres sommersteder er ofte
kjent som steder der kunstnere møtes,
drikker mye og tenker dype tanker. Slik
var det ikke på Vigeland-familiens sted
på Tjøme. Kunstnere var det nok av i familien, og når de møttes, arbeidet de.
– Det viktigste jeg fikk med meg derfra, er at jeg lærte arbeidsdisiplin, stå
opp tidlig og gå på jobb.
Pål Vigeland har endret litt på det med

kunstnervenner på besøk. Han og Sonja
Wiik samler av og til kunstnervenner i
huset ved havet på Verdens Ende. Og så
har Pål venner fra oppveksten i området.
– Vi var ni ungdommer som lekte
sammen. De lever alle sammen, og venner i helsefagene sier at vi strider mot
statistikken. Men noen har bosatt seg
langt unna eller solgt stedet på Tjøme,
så nå er vi seks venner som samles en
gang i året med ektefeller og samboere.
Pål Vigeland har mesterbrev som
gullsmed og en imponerende CV når det
gjelder utdannelse, utstillinger og priser. Les gjerne mer om ham på nettet.
Som ferdig utdannet dro han til Bergen, hvor han fra 1968 til 1981 var formgiver hos sølvvarefabrikken Theodor
Olsens eftef.
Han ble boende i Bergen fram til 2002,
men gikk over til å designe smykker. Det
var greit, men han syntes det var morsommere med større ting. Derfor tok
han, over førti år gammel, et år på Vestlandets kunstakademi for å få litt påfyll.
Parallelt jobbet han med en portal
som skulle binde sammen en ny og en
gammel bygning på Engen helse- og sosialsenter i Bergen. Portalen fikk mye
oppmerksomhet og ble begynnelsen på
en ny fase i Pål Vigelands liv.
Mens han var i Bergen, designet han
stålbestikket Miranda for Norsk Stålpress, men han ville helst jobbe med
større ting.
– Det er mer meningsfullt med utsmykninger. Mindre verk er der bare på
utstillinger, og så forsvinner de. Utsmykningene er synlige for mange og
står som regel lenge.
I 2004 begynte han å lage skulpturer i
bruktmetall, ikke minst makrellbokser,
som allerede finnes i hans husholdning.
Han utforsker stadig nye måter å sette
sammen metallbitene, han lodder og
nagler. Det tar fryktelig lang tid og gir
spennende resultater. Nå grunner han
på hvordan han kan bruke ølbokser.
Grønnfargen er så fin, og aluminium
ruster ikke.
Vigeland bor, som mange kunstnere, på Ekely i Oslo, men atelieret er i Ensjøveien, i et metallfellesskap med fire
unge, kvinnelige kunstnere, som arbeider med alt fra smykker til større gjenstander.
– Vi har faglig glede av hverandre. De
kan ha nytte av min erfaring, og jeg kan
ha glede av deres friske og annerledes
innfallsvinkler til ting.
Pål Vigeland er normalt mer opptatt
av form enn budskap. Formen er ofte et
poeng i seg selv. Men han har bak seg to
store politiske verk. De var store både i
format og i gjennomslagskraft, og begge
dreide seg om palestinernes situasjon.
«Muren» ble tildelt Høstutstillingsprisen i 2006, og verket «Above» ble vist på
Skulpturbiennalen i 2013.

– De to verkene er noe av det mest meningsfylte jeg har gjort. Ikke bare fikk jeg
formidlet et budskap om hvordan israelerne behandler palestinerne. Jeg kom
borti så mange interessante mennesker,
både i faktainnsamlingen og i byggeprosessen.
Nå arbeider han fram mot to store utstillinger i 2019. Den første er på Galleri
Langegården i Bergen i festspilltiden, og
den andre i Hamar Kunstbank samme
høst.
– All tid går med til å tenke ut og produsere for de to utstillingene. To av verkene som skal vises der, er med i sommerens utstilling i Kunstforeningen Verdens Ende, sier Vigeland og forteller at
han bygger videre på det han har gjort,
samtidig som han utvider perspektivet.
Det blir altså mye kobber og messing og
blikk, og han får brukt sin håndverksbakgrunn.
I Bergen og på Hamar blir det ikke noe
politisk budskap. Da må han ha en god
idé. Kunsten hans representerer ikke
noe annet enn seg selv, men den skal
skape nysgjerrighet.
Pål Vigeland produserer det meste av
sin kunst selv, men i 2007 reiste han til
Kina. Der lånte han kunstnerkollega
Bård Breiviks atelier i en hel måned. Han
fikk bistand av Breiviks hjelpemann
som skaffet ham trykklisjeer, og hjalp
ham å stanse ut 5.000 biter, som ble den
som blir vist på Kunstforeningen Verdens Ende, og objektet «Amøben» som
er innkjøpt av Vestlandske kunstindustrimuseum, nå kjent som KODE 1.
I motsetning til far og tante, har ikke
Pål Vigeland produsert noe som kan
sees på øyene eller i Vestfold. Men han
har vært aktiv i Tunsberg bispedømme.
– Det nærmeste er Vestfossen kirke.
Der har jeg gjort tre store ting. Det var et
hyggelig samarbeid som strakte seg over
flere år, og som innebar døpefonten, en
lysglobe og en dåpslysestake. Alt i kobber. Det er blitt en del kirkeutsmykning,
og den første var i Skjold kirke i 1998.
Det er ellers blitt en del offentlige innkjøp, men også fra næringslivet. Akerkonsernet har for eksempel seks av
mine arbeider.
Og så er det et privatmarked. Der vil
han gjerne selge mer. Noen mener verkene hans er dyre. Det synes han ikke
selv når han tenker på hvor mange timer
som ligger bak hvert objekt. Det spørs
hva man sammenligner med.
– Det er en prioritering. Tenk hvor
mye penger folk legger i hus, hytter og
biler, sier kunstneren som ikke riktig vet
hva han skal kalle seg. Nå skaper han for
det meste objekter, men vennene vil at
han skal kalle seg skulptør.
– Så da er jeg vel det da.
Utstillingen «1+1» med verk av Elisabet Norseng og Pål Vigeland vises på
Den gamle Prestegården i Budal til og
med søndag 6. august.

Sven Otto Rømcke

