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Stortingets 
kunstsamling  
– Politikkens kunst

Kunsten bidrar – sammen med den monumentale arkitekturen 
– til å iscenesette Stortingets betydning. Representantene og 
besøkende blir stadig minnet på Stortingets viktige rolle i 
Norges historie, og om menneskene som bidro til å forme det 
politiske systemet vi har i dag. Samtidig hever mange kunstverk 
tilskuernes blikk bort fra hovedstaden og ut i det særpregede 
norske landskapet og videre inn i kunstens verden. 
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Stortingets kunstsamling er et resultat av 
gaver fra både privatpersoner og institusjoner, 
lån fra Nasjonalgalleriet (Nasjonalmuseet), 
bestillingsoppdrag – ofte i forbindelse med 
jubileer og ombygninger – og egne innkjøp. 
I dag omfatter samlingen i overkant av 800 
malerier, grafiske blad, skulpturer, kunsthånd
verk og installasjoner. 

I løpet av de første 50 årene i eget hus tok 
ikke Stortinget selv initiativ til kunstnerisk 
utsmykning. Det som kom til samlingen, var 
portretter – både malerier og byster – som alle 
ble gitt som gaver. Enkeltpersoner, organisa
sjoner og partigrupper ønsket på denne 
måten å hedre fremstående politikere og 
sikre at ettertiden ville minnes dem. I 1914 
tok Stortinget for første gang selv initiativ til 
innkjøp av kunstnerisk utførte portretter. Ved 
Grunnlovens 100årsjubileum ble de 18 mest 
fremtredende av de 112 eidsvollsmennene 
hedret med portretter som skulle få plass i det 
som i dag heter Eidsvollsgalleriet. 

Det andre store innkjøpet av kunst skjed
de i forbindelse med om og tilbyggingen 
av stortingsbygningen på 1950tallet. Det 
ble holdt en utsmykningskonkurranse, og 
tre monumentalverk kom på plass i de nye 
delene av stortingsbygningen: trappehallen 
og vandrehallen. Samtidig ble det kjøpt inn 
grafikk til møterom og stortingsrepresentan
tenes kontorer. 

Det skulle gå ytterligere 30 år før Stortinget 
tok initiativ til en mer planmessig utsmyk
ning. I 1990 møttes utvalget for kunstnerisk 
utsmykning for første gang. Den opprinnelige 
sammensetningen i kunstutvalget bestod av 
to utøvende kunstnere, to politikere og to 

kunstfaglige medlemmer fra Nasjonalgalle
riet og Museet for samtidskunst. I dag består 
det kun av to politikere og to medlemmer 
fra Nasjonalmuseet. Politikerne kommer fra 
de to største partiene, og utvalget sitter i én 
stortingsperiode, som er fire år. Utvalget har 
et årlig kunstbudsjett. Større utsmykkingspro
sjekter legges frem for presidentskapet, som i 
siste instans godkjenner innkjøp. 

Kunstutvalget hadde, før de åpnet for inn
kjøp av internasjonal kunst i 2004, som uttalt 
formål å anskaffe «en representativ samling 
norsk kunst». Samtidig ble det slått fast at 
Stortinget ikke skulle «bygge opp en kunst
samling av museal karakter». Samlingen 
skulle ikke være et representativt tverrsnitt av 
norsk kunsthistorie – det skal museene ta seg 
av – men bestå av utvalgte norske kunstverk 
av høy kvalitet. 550 av samlingens i overkant 
800 kunstverk er anskaffet etter 1990.

Det har vært mange bidragsytere til sam
lingen og mange meninger om utvalget av 
kunstinnkjøp. Ideene strekker seg fra kunsten 
som en del av politisk scenografi – med re
feranser til historien og portretter av aktør
ene – til kunst for kunstens skyld helt uten 
tilknytning til bygningen og institusjonen 
den er en del av. De to store utsmykningspro
sjektene på 2000tallet reflekterer på hvert 
sitt vis dette. Kuratorer stod for utsmykning 
av komitéhuset i 2004 og av lokaler i Prinsens 
gate 26 i 2019. Begge gangene ble det gjort 
nyervervelser hvor Stortinget i større grad 
overlot til kunstfaglige å foreslå utvalg, inn
kjøp og bestilling av nye kunstverk. Det førte 
også til at Stortinget for første gang kjøpte inn 
internasjonal kunst. 
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Historiemaleriene  
– møter med  
historiske øyeblikk 

Oscar Wergeland 
(1844–1910): Detalj 
av Eidsvold 1814, 
1884–85, olje på 
lerret, 285 x 400 cm. 
På arket kan vi så vidt 
tyde §115, som ble 
Grunnlovens siste 
paragraf i 1814, se 
mer om dette side 8-9.
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De mest kjente maleriene i stortingsbygningen 
knytter seg til viktige øyeblikk i Norges historie: fra 
Grunnloven på Eidsvoll via unionsoppløsningen 
i 1905 til kong Haralds edsavleggelse i nyere tid. 
Bildene kan forstås som en fortelling om folkestyrets 
utvikling i Norge, samtidig som de minner stortings
representantene på deres historiske ansvar. 

Selv om kunsten i Stortinget i liten grad bærer 
preg av å være del av en systematisk samling, 
har mange av kunstverkene et politisk og re
presentativt preg nært knyttet til Stort ingets 
historie. Da Stortinget fikk sine første kunst
verk på midten av 1800tallet, fantes det 
et klart hierarki ved kunstakademiene: 
Historie maleriet rangerte øverst i betydning 
og prestisje, etterfulgt av portrettmaleriet og 
landskaps maleriet. Historiemaleriet fore
stiller mytologiske, bibelske og historiske 
hendelser, ofte fremstilt gjennom dramatiske 
scener. Historiemaleriets privilegerte stilling 
skyldtes særlig de høye krav til kunstneren 
som skulle fortolke det oftest skriftlige for
legget og omsette det til et billedspråk som 
fenget tilskueren. 

Det europeiske historiemaleriet går tilbake 
til renessansen, men på 1800tallet skiftet det 
gradvis karakter. I tillegg til å bruke motiver 
fra eldre historie og mytologi ble det nå viktig 
å løfte frem betydningsfulle hendelser fra 
nasjonens nyere historie. I det kollektive ar
beidet med å skape en nasjonal identitet ble 
emner fra historien, folkeliv og naturen sen
trale både i historieskriving og kunst. I Norge 

hadde historiemaleriet dårligere kår enn i 
Sverige og Danmark, fremfor alt på grunn av 
statens trange økonomiske kår og mangelen 
på private oppdragsgivere. Folkelivsskildrin
ger og landskapsmalerier, ofte i mindre og 
lettere omsettelige formater, var viktigere for 
å skape en visuell identitet enn historiemale
riet. Men i 1870årene fikk historiemaleriet 
også i Norge et oppsving. 

De historiske bildene utgjør en liten del av 
Stortingets samling, bare ti stykker totalt. 
Halvparten setter konger og ikke de folke
valgte i sentrum, selv om de fleste avbilder 
kongen i sitt virke overfor Stortinget. Historie
maleriene er sentralt plassert i bygningen, 
og det siste bidraget til samlingen er Kong 
Olavs Vs edsavleggelse, malt i 2017. Vi skal 
se på historie maleriene kronologisk ut fra 
hendelsene som skildres, ikke tidspunktet 
da bildene ble malt, selv om tilblivelsestids
punktet ofte er minst like viktig, ikke minst i 
Norges mest kjente historiemaleri Eidsvold 
1814. Det hadde i sin tid en dagsaktuell poli
tisk betydning som raskt ble glemt. Bildet er i 
dag et nasjonalt og historisk symbol, sentralt 
plassert i stortingssalen. 
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EIDSVOLD 1814
Midt i maleriet står «Grunnlovens far», Christian 
Magnus Falsen, og leser opp et forslag til det 
som ble Grunnlovens siste paragraf. Om lag 
70 av de 112 eidsvollsmennene er til stede. 
De er levende fremstilt i ulike positurer. De 
fleste av dem lytter til Falsen, men med ett 
klart unntak: Mannen i rød jakke til høyre for 
ham, Wilhelm Frimann Koren Christie, som 
blir kalt «Grunnlovens forsvarer». Riksforsam
lingens faste sekretær er den eneste som ser 
rett på betrakteren. De to hovedpersonene 
befinner seg helt fremme ved rammekanten. 
Skråperspektivet leder blikket innover i rom
met, hvor eidsvollsmennene sitter på benke
rader på tre av salens sider. 

Oscar Wergeland ønsket å fremstille den 
historiske hendelsen på Eidsvoll så konkret og 
realistisk som mulig. 70 år etter selve begi
venheten hadde han imidlertid få visuelle 
holdepunkter. Wergeland brukte mye tid 
på kildegransking for å gjengi portretter, 
interiør, drakter og detaljer så korrekt som 

Oscar Wergeland 
(1844–1910): 
Eidsvold 1814, 1884–
85, olje på lerret,  
285 x 400 cm. 

mulig. Bildet, som også kan sees på som et 
rekonstruert gruppeportrett, er gjennom
arbeidet og stramt komponert. Maleriet ble 
Wergelands hoved verk, men tolkningen av 
dets innhold og budskap har endret seg med 
tiden. I 1882, da Wergeland laget det første 
utkastet til male riet, var det stortingsvalg i 
Norge. Ved dette valget stod den politiske stri
den i all hovedsak om statsrådenes adgang til 
Stortinget og en eventuell endring av Grunn
loven (se også side 28). Maleriet Eidsvold 1814 
skildrer en helt konkret dag i 1814, nemlig 
11. mai, dagen da eidsvollsmennene debat
terte og vedtok Grunnlovens siste paragraf. 
Ifølge den siste paragrafen kan Grunnloven 
kun endres gjennom kvalifisert flertall. Sitten
de storting kan foreslå en endring, men først 
etter neste valg kan et nytt storting ta stilling 
til dette endringsforslaget. Motivet kan 
således tolkes som et innlegg i striden rundt 
statsrådsaken og innføringen av parlamenta
rismen i Norge. 
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Oscar Wergeland 
(1844–1910): 
Eidsvold 1814. Skisse, 
1882, olje på lerret, 
41,5 x 60 cm.

I utkastet til maleriet fra 1882 er gardinene 
trukket for, men i den endelige utgaven er 
de trukket fra: Vinduet er åpent og slipper 
inn lys og frisk luft. I overført betydning 
har forsamlingen åpnet seg mot verden og 
slipper inn nye tanker om folkesuverenitet, 
maktfordeling og borgerrettigheter som var 
kjent fra blant annet den amerikanske og de 
franske grunnlovene. Her blåser en ny vind 
over Norge, og nye frihetsidealer sikres i 
Grunnloven. Gjennom vinduet ser man også 
en bonde som pløyer åkeren for å så, slik en 
bonde på Eidsvoll naturligvis kunne ha gjort 
en maidag i 1814. Men i et maleri som tok tre 
år å fullføre, er ingen elementer tilfeldige. På 
samme måte som bonden, pløyer eidsvolls
mennene ny mark og sår frøene til det nye, 
demokratiske systemet, som dette maleriet 
har som hovedbudskap å forsvare. «Vern om 
Grunnloven» var de konservatives slagord 
under den pågående striden om statsrådenes 
adgang til Stortinget. 

Maleriet ble bestilt av Lorentz Ring og gitt i 
gave til Stortinget. Ring var korpslege, skog
eier og forretningsmann, og sympatiserte 
med høyresiden som var imot parlamen
tarismen. Da maleriet i 1885 ble hengt opp 
sentralt i stortingssalen bak presidentpodiet, 
hadde det allerede mistet sin opprinnelige 
politiske betydning, ettersom regjeringen 
hadde møtt i Stortinget siden 1884. Etter at 
det dagsaktuelle, politiske budskapet ikke 
lenger var relevant, kom scenens betydning 
til å ligge i de langsiktige konsekvenser av 
at landet fikk en grunnlov. Maleriet er den 
eldste skildringen vi har fra denne historiske 
begiven heten og er komponert slik at to 
forsamlinger møtes: riksforsamlingen på 
Eidsvoll og det til enhver tid sittende storting. 
Slik blir ethvert møte i stortingssalen også et 
møte hvor Christies årvåkne blikk minner 
om den forpliktende arven fra 1814 som de 
folkevalgte viderefører.
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CHRISTIAN FREDERIK
Portrettet viser prins Christian Frederik 
(1786–1848) av DanmarkNorge på den 
tiden han ble utnevnt til stattholder i Norge. 
Originalen til dette portrettet ble utført av 
Friedrich Carl Gröger i 1814. Stortingets kopi 
ligger tett opptil originalen, som befinner 
seg i Gisselfeld Kloster i Danmark. Prinsen, 
som var i slutten av tyveårene, er skildret 
som en ungdommelig, vakker mann med 
tidsriktige hårlokker i pannen, sort hals
bånd og en grå enkeltspent uniform med 
grønn krage. Denne uniformen tilhørte Det 
akershusiske skarpskytterregiment som ble 
opprettet i 1810, og hvis regimentssjef i 1814 
var Christian Frederik. Prinsen bærer epålet
ter med generals grad, og på brystet har han 
Dannebrogs ordenens sølvkors og Elefant
ordenens bryststjerne. 

Daniel Hvidt 
(1889–1975): 
Christian Frederik, 
1964, olje på lerret, 
62,5 x 51,5 cm. Kopi 
etter Friedrich Carl 
Grögers (1766–1838) 
original fra 1814. 

Christian Frederik var arving til den 
dansknorske tronen da han ble utnevnt til 
norsk stattholder. Da meldingen om Kiel
traktaten – hvor kongen av Danmark avstod 
Norge til kongen av Sverige – kom til Norge 
i slutten av januar 1814, var det prinsens 
tanke å bestige tronen i kraft av sin arverett 
etter kongeloven. Notabelmøtet på Eidsvoll 
16. februar 1814 ga ingen støtte til denne 
planen, og Christian Frederik ble overtalt til 
å kalle inn til en grunnlovgivende forsamling. 
Christian Frederik ble 17. mai enstemmig 
valgt til konge av den selverklærte norske 
staten. 150 år etter begivenhetene var dette 
portrettet en gave fra det danske Folketinget 
til Stortinget i forbindelse med feiringen av 
grunnlovsjubileet i 1964. Som del av fremstil
lingen av Stortingets historie henger bildet i 
dag i historisk sal.
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Christopher Rådlund 
(1970): Eidsvoll 19. 
mai 1814, 2001, olje 
på lerret, 108 x 155 
cm. Kopi etter Peder 
Balkes (1804–1887) 
original fra 1834. 

EIDSVOLL 19. MAI 1814
19. mai var dagen da Christian Frederik 
tok imot kongeverdigheten og avla ed som 
Norges konge. Eidsvollsmannen Jacob Aall 
beskriver hva som skjedde: «Efter ham [kong 
Christian Frederik] aflagde Storthinget og alle 
tilstædeværende Konstitutionen og Kongen 
Lydighed – en Scene der var både højtidelig 
og rørende. Det norske Flag [Dannebrog med 
Den norske løve i øverste felt nærmest stang
en] vajede uden for Sahlens Vinduer og tre 
Gange 27 Skud skraldede i Fjældene.» Det er 
denne salutten som er skildret i maleriet, selv 
om den forsvinner litt i det store landskapet. 
Det hele finner sted foran Eidsvollsbygningen. 
Det akershusiske ridende jægerkorps og en 
infanteriavdeling står oppstilt. Etter salutten 
var det bespisning. Så bar det til gudstjeneste 
i Eidsvoll kirke siden det var Kristi himmel
fartsdag. 39 dager hadde gått siden utsending
ene møtte til åpningsgudstjeneste påske
dagen 10. april. Peder Balke var en romantisk 
kunstner som hadde sans for dramatiske og 
storslåtte komposisjoner. De små menneskene 

i forgrunnen leder tilskueren inn i maleriet, 
mens den historiske hendelsen omkranses av 
en veldig natur i form av ruvende trær. 

Dagen etter, den 20. mai, var det endelig 
oppbrudd og avskjed, og eidsvollsmennene 
samlet seg i den såkalte rikssalen på Eidsvoll, 
grep hverandre i hendene, dannet en «bro
derkjede» og avla eden: «Enige og troe, indtil 
Dovre falder!» Grunnloven markerte et brudd 
med dansketiden og eneveldet, og danner 
begynnelsen på utviklingen av demokratiet 
i Norge. Balke malte bildet i 1834 da Grunn
loven var 20 år. Kunst Huusfliid Comiteen i 
Selskapet til Aggers Sogns Vel fikk låne lokaler 
av Børsen (i Oslo) gratis til en utstilling i 1835. 
Som takk for lånet fikk Børsen maleriet i gave. 
Stortingets bestilte en egen versjon av Balkes 
maleri i 2001. Den svensknorske kunstneren 
Christopher Rådlund (1970) malte kopien 
som ligger tett opptil originalen.
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Her skildres et møte i Christiania Kathedral
skoles auditorium i Dronningens gate 15 (på 
hjørnet av Tollbugata) hvor Stortinget og 
Odelstinget holdt sine møter i årene mellom 
1814 og 1854, før stortingsbygningen stod 
ferdig i 1866. Gjennom døren i bakgrunnen 
kan vi skimte den tilstøtende biblioteksalen, 
hvor Lagtinget møttes. De to rommene ble 
gjenoppbygget på Norsk Folkemuseum på 
Bygdøy etter at Kathedralskolens daværende 
bygning ble revet i 1914.

Mathias Stoltenberg er mest kjent for sine 
portretter og landskapsmalerier. Han hadde 
vært privatelev hos professor C.A. Lorentzen 
på kunstakademiet i København, men han 
tok også svennebrev som møbelsnekker og 
studerte konstruksjons og arkitekturtegning. 
I dette maleriet skildrer Stoltenberg den 
gamle stortingssalens arkitektur og Stortinget 
i arbeid. Det er usikkert om det er et bestemt 
møte som er avbildet, og personene i maleriet 

Matthias Stoltenberg 
(1799–1871): Fra et 
møte i den gamle 
stortingssalen 
i Christiania 
Kathedralskole, 
1830-tallet, olje på 
lerret, 59 x 69,5 cm. 

er heller ikke identifisert. Presidenten sitter 
på podiet foran forsamlingen, og det er flere 
tilhørere på galleriet. Det er mulig at maleriet 
skildrer en avstemning, ettersom vi kan se en 
rekke stortingsrepresentanter som går til og 
fra presidentpodiet, hvor stemmene avgis. 
Representantene satt i alfabetisk rekkefølge 
etter navn på kjøpstedene eller amtene de 
var valgt fra. Dette var en ordning som ble 
etablert under riksforsamlingen på Eidsvoll. 
På samme måte sitter stortingsrepresentant
ene i stortingssalen i dag, plassert etter 
valgdistrikt. Det er usikkert om bildet er et 
bestillingsverk, og det er heller ikke datert. 

Tidligere kulturminister Lars Roar Langslet ga 
i 1993 maleriet til Nasjonalgalleriet som gave. 
I dag er det permanent utlånt til Stortinget og 
henger i historisk sal.

FRA ET MØTE I DEN GAMLE STORTINGSSALEN I CHRISTIANIA KATHEDRALSKOLE
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Ved første øyekast kan dette bildet fremstå 
som et ordinært portrett av stortingspresi
dent Carl Berner (1841–1918). Men det 
fanger egentlig det historiske øyeblikket 
da stortingspresidenten leste erklæringen 
som oppløste den 91 år lange unionen med 
Sverige. Scenen ble satt den 7. juni kl. 10.35 
med samtlige 117 representanter til stede i 
stortingssalen. Møtet varte i bare 25 minutter, 
og kun statsminister Christian Michelsen og 
stortingspresidenten hadde ordet. Berner 
er skildret stående på presidentpodiet med 
manuskriptet til 7. junierklæringen i hånden. 
Christian Krohg har komponert bildet slik at 
Berners figur blir et ekko av Christian Magnus 

Christian Krohg 
(1852–1925): 
Stortingspresident 
Carl Berner leser 7. 
juni-erklæringen, 
1906, olje på lerret, 
273,5 x 174 cm. 

Falsen, som står bak ham i Wergelands maleri 
fra Eidsvoll (se side 8). Begge menn holder 
historisk avgjørende dokumenter i hendene, 
og 7. juni tillegges på den måten en historisk 
tyngde på lik linje med Grunnloven. Berner er 
preget av stundens alvor og røper ikke tegn til 
glede over at unionen endelig er oppløst. 

Bildet var et bestillingsoppdrag, og det ble 
gitt som gave til Stortinget på ettårsdagen 
for unionsoppløsningen 7. juni 1906 etter 
en privat innsamling ledet av blant andre 
venstremannen Sofus Arctander, kunstneren 
Frits Thaulow og redaktør i Verdens Gang, 
Ola Thommessen.

STORTINGSPRESIDENT CARL BERNER LESER 7. JUNI-ERKLÆRINGEN
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I 1905 var det mange folkevalgte som ønsket 
seg en republikansk statsform, men da unio
nen med Sverige ble oppløst, forble Norge et 
monarki. Blant potensielle prinser som kunne 
bli Norges konge, falt valget på prins Carl av 
Danmark. Han hadde en liten sønn som sikret 
arverekken, og han var gift med kong Edward 
VIIs datter, prinsesse Maud. På den måten 
sikret Norge seg stormakten Storbritannias 
støtte. Paret og deres sønn kronprins Olav kom 
til Norge 25. november 1905. Dagen etter gikk 
de i kirken, og mandag 27. november avla den 
nye kongen ed for Stortinget. 

Kongen er fremstilt i det øyeblikk han på 
tronen i stortingssalen, med høyre hånd 
hevet, avsier eden: «Jeg lover og sværger at ville 
regjere Kongeriget Norge i Overensstemmelse 
med dets Konstitution og Love, saa sandt hjæl
pe mig Gud og hans hellige Ord!» Dronning 
Maud er, som alle hoffets damer, kledd i hvitt. 
Bak kongetronen blir maleriet med rikssalen 
på Eidsvoll som en forlengelse av stortings

Harald Dal (1902–
1972): Kong Haakons 
edsavleggelse for 
Stortinget, 1961–67, 
olje på lerret,  
130 x 185 cm. 

salen. På samme måte som eidsvollsmennene i 
1814 hadde valgt Christian Frederik til Norges 
konge, valgte Stortinget i 1905 kong Haakon. 

I 1955 fikk Harald Dal i oppdrag å male denne 
viktige begivenheten som skulle gis som 
gave til kong Haakon i forbindelse med hans 
50årsjubileum som monark fra Stortinget. 
50 år etter begivenheten måtte maleren 
Harald Dal basere seg på fotografisk forelegg og 
beskrivelser fra dem som hadde vært til stede. 
Aftenposten skrev i 1905: «En saadan Rigdom 
af prægtige Farver har man ikke forhen set ved 
nogen høitide lighed i Stortinget.» Men Dal 
var ikke bare opptatt av en historisk korrekt 
fremstilling, han ønsket også å gi det historiske 
øyeblikket et moderne uttrykk. Gjennom sin 
karakteristiske krystallinske stil bygger han opp 
komposisjonen med en rekke små, plane flater 
som skjærer hverandre i ulike vinkler. Versjon
en i vandrehallen er en senere variant som 
Stortinget kjøpte av kunstnerens enke i 1975. 

KONG HAAKONS EDSAVLEGGELSE FOR STORTINGET
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Wager, Kira (1971): 
Kong Olav Vs 
edsavleggelse for 
Stortinget, 2017, olje 
på lerret, 185 x 130 cm.

Ettersom Stortinget ikke var samlet høsten 
1957 da kong Haakon VII døde, ble kong 
Olav Vs ed først nedlagt skriftlig i statsråd og 
der etter gjentatt høytidelig ved Stortingets 
åpning den 20. januar 1958. Stortingssalen var 
under ombygging og utvidelse, og seremoni
en ble derfor holdt i lagtingssalen.

Den svensknorske kunstneren Kira Wager 
fanger det historiske øyeblikket da kong Olav 
V avlegger eden som er påkrevd etter Grunn
lovens § 9. Kongens står helt alene, slik han 
i sin kongsgjerning var uten noen dronning 
ved sin side. Wager tar utgangspunkt i fotograf 
Arne Tjensvolds reportasjefoto. Kunstneren 
har ikke beskåret bildet, men har beholdt 
fotografens komposisjon. Selv om hun legger 

seg tett opp til motivet i fotografiet, jobber 
hun ikke med fotorealisme. I stedet utforsker 
hun forholdet mellom malerisk og fotografisk 
representasjon. Edsavleggelsesbildet er bygget 
opp gjennom flere faser med ulike, abstraher
ende malingslag. Wager komponerer bildet 
ved å risse inn et rutenett på en hvit plate, 
som hun så maler lag på lag. Malingen er på
ført vekselvis ekspressivt med grov pensel og 
mekanisk med spatel eller palettkniv. Wager 
utfører de ulike partiene i forskjellige male
teknikker som skaper liv i overflaten. Går man 
helt tett på maleriet, ser man den abstrakte 
strukturen, og det fotografiske motivet hun 
har basert bildet på, kommer til syne når man 
tar et skritt tilbake og iakttar det på avstand. 

KONG OLAV Vs EDSAVLEGGELSE FOR STORTINGET
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Anne Vistven (1974): 
Kong Harald Vs 
edsavleggelse, 2012, 
olje på lerret,  
210 x 150 cm. 

KONG HARALD VS EDSAVLEGGELSE
Kong Harald etterfulgte sin far som Norges 
konge i 1991. Fire dager etter tronbestigelsen 
kom kongen til Stortinget for å avlegge eden. 
Maleriet viser prosesjonen som fant sted den 
21. januar med kongeparet, ledet av hoffsjef 
SmithKielland. Bak til venstre skimtes noen 
av de tilstedeværende i stortingssalen, og til 
høyre ser vi de to viktigste aktørene Falsen og 
Christie fra Wergelands maleri Eidsvold 1814. 
Årstallet da landet fikk en grunnlov som fore
skriver at kongen må avlegge eden for Stort
inget, trer tydelig frem. Det er derimot ikke 
entydig om kongeparet trer inn i stortingssa
len eller om de er på vei ut igjen etter eds
avleggelsen. Vistven fremstiller like fullt kong 
Harald på terskelen til sin kongsgjern ing. 
Kongen, tett fulgt av dronning Sonja som er 
kledd i sort på grunn av hoffsorg, er på vei inn 
i en ny tid og en ny rolle. Overgangen mellom 
de to salene, på Eidsvoll og i stortingsbygning
en, er visket ut i maleriet, og to viktige histor
iske hendelser knyttes opp mot hverandre 
ved at nåtid og fortid føres sammen. 

Som de to andre edsavleggelsesmaleriene i 
Stortinget er også dette basert på et fotografi. 
Vistven har et forenklet, figurativt formspråk. 
Maleriet er komponert ved hjelp av store 
linjer som ligger under motivet og knytter de 
ulike elementene i bildet sammen. Riksløven 
har steget ned fra våpenskjoldet og blitt 
en løvinne og – som dronningen – følger 
hun kongen på hans vei og i hans gjerning. 
Maleriet har sin parallell i Stortingets gave til 
kongeparet ved feiringen av deres 75årsdag
er i 2012. Det ble malt to versjoner, en som 
henger på Slottet, og denne som Stortinget 
kjøpte av kunstneren og som nå henger i 
vandre hallen. I forbindelse med feiringen av 
kongeparets 80årsdager i 2017 ga Stortinget 
som gave et maleri av kong Olavs edsavleg
gelse. Det ble også malt to versjoner av denne 
hendelsen, en som henger på Slottet, og det 
andre som nå henger i vandrehallen.
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Portrettsamlingen  
– ansikt til ansikt 
med historien

Ludvig Karsten 
(1876–1926): Detalj 
av Jens Schow 
Fabricius, 1914, olje på 
lerret, 92 x 72 cm. 
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Portretter utgjør en viktig del av Stortingets kunst
samling. Malerier og byster skal sikre at politikere – 
og noen konger – som preget sin samtid, blir husket 
og hedret også av ettertiden. Mange år senere kan det 
likevel være lettere å kjenne igjen navnet på kunst
neren som skapte portrettet, enn politikeren som er 
avbildet.

Siden 1814 har stortingsrepresentantene 
vært hovedaktørene i det politiske livet i 
Norge, og i dag er det 169 representanter. 
Stortingsrepresentantene velges for fire år i 
allmenne valg fra 19 valgdistrikt. Stortinget har 
fotografier – eller fotografier av malerier – på 
veggene av så godt som alle representantene 
opp gjennom historien, totalt ca. 3500. Bare et 
fåtall politikere har fått et kunstnerisk utført 
portrett. 

Portrettmaleriet er en skildring av et menne
skes individuelle særtrekk og karakteristika. 
Portrettkunsten skiller seg dermed fra andre 
kunstneriske genre med sitt krav om gjen
kjennelighet og en synlig nærhet til modellen. 
Hva som ligner og fanger noe av modellens 
karakter, har blitt tolket på mange forskjellige 
måter i Stortingets portrettsamling. Selv om 
kunstneren ofte forsøker å gjengi modellen så 
riktig og likt som mulig, er alle portretter mer 
eller mindre bevisste tolkninger av person
ligheten og rollen den avbildede bekler. 
Portrettene i Stortingets samling viser de 
mange forskjellige tradisjoner og virkemidler 
som kunstnerne benytter i fremstillingen av 
politikkens menn og kvinner de siste 200 år. 

Det eldste portrettet i samlingen er en pastell 
av eidsvollsmannen Georg Sverdrup (side 27). 
Det er fra 1813 og er dermed eldre enn Grunn
loven. Portrettet ble malt lenge før fotogra
fiet ble allemannseie og er typisk for tidens 
portretter av embedsmenn. Med oppfinnelsen 
av fotoapparatet fikk portrettkunstneren en 
konkurrent. Mange kunstnere svarte da med 
å utnytte kunstens egne virkemidler – pensel
strøk, farger og ulike materialer – i sine port
ret ter, siden kunstneren nå ikke alene kunne 
levere gjenkjennelig likhet. 

Stortingets portrettsamling er så stor og sam
mensatt at den gir et representativt utvalg av 
portrettkunsten i Norge fra 1813 frem til 2005. 
Dette året ervervet Stortinget sitt foreløpig 
siste portrett av Kirsti Kolle Grøndahl (side 35). 
At Stortinget har kun fem kvinneportretter, 
gjenspeiler at politikken lenge var forbeholdt 
menn. Samtidig sammenfaller kvinnenes 
inntog i politikken med at bestilling av trad
isjon elle, malte portretter så godt som forsvant 
fra offentligheten. Sammen utgjør portrett
samlingen Norges viktigste galleri av politiker
portretter. Allikevel er det portrettene av stats
overhodet som har fått den mest fremtredende 
plassen i Stortingets trappehall. 
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KONG HAAKON VII
Kong Haakon VII (1872−1957) er ikledd 
admiralsuniform, og vi aner konturene av 
sabelen nede til høyre. Kongen er avbildet 
sitt ende, rett forfra, i en avslappet positur. 
Bildet er typisk for Agnes Hiorths stil, som 
kjennetegnes av en skisseaktig veksling 
mellom figurasjon og abstraksjon. Hiorth har 
lagt stor vekt på de rent maleriske kvalitet
ene – oljemaling, fargene og strøkene – som 
bærende elementer i portrettet. Dette skaper 
en form for impresjonisme. Fargene i bak
grunnen er hovedsakelig holdt i nasjonal
fargene rødt, hvitt og blått som tydelig 
nasjonal symbolikk i et kongeportrett. 

Portrettet, som ble bestilt av Stortinget 
for å markere hundreårsdagen for kong 
Haakon VIIs fødsel, ble avduket i Stortingets 

trappehall 3. august 1972. Stortingets portrett 
er en forminsket og omarbeidet versjon av 
portrettet Hiorth malte til Oslo rådhus tyve år 
tidligere. Portrettet kan minne om samtidige 
portretter av redere og fabrikkeiere. Bortsett 
fra uniformen og at monarken er lik seg selv, 
er det ingen elementer i bildet som forteller 
oss at vi har med en konge å gjøre. Fravær av 
ytre prakt og tradisjonelle kongesymboler i 
bildet passer inn i etterkrigstidens nøktern
het, men henleder også vår oppmerksomhet 
mot den aldrende kongens ansikt som et 
uttrykk for personligheten bak kongerollen. 
Dette nedtonede og nærmest intime portrett
et står samtidig i sterk kontrast til det mer 
tradisjonelle kongeportrettet av sønnen.

Agnes Hiorth (1899–
1984): Kong Haakon 
VII, 1972, olje på lerret, 
103 x 90 cm. 
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Jan Thomas Njerve 
(1927–2014): Kong 
Olav V, 1983, olje på 
lerret, 115 x 93 cm. 

KONG OLAV V
Portrettet av kong Olav V (1903–1991) er 
en fremstilling av en konge i all sin prakt. 
Bildet er fullt av tradisjonelle attributter: 
Kongen er avbildet i generalsuniform med 
sabel, ordenskjedet og stjernen til storkorset 
av Sankt Olavs orden og en rekke medaljer. 
Som tydelig tegn på kongeverdigheten står 
han foran en forgylt tronstol. Til forskjell fra 
portrettet av kong Haakon er dette malt med 
større vekt på en nøyaktig virkelighetsgjen
givelse og viser kongen i sitt virke. Jan Thomas 
Njerve sier selv at han bestrebet seg på å male 
en så naturtro gjengivelse av sin modell som 
overhodet mulig. 

Portrettet av kong Olav ble bestilt av 
Stortinget i forbindelse med monarkens 
80årsdag i 1983. Det viser ham under den 
høytidelige åpningen av Stortinget, som 
finner sted dagen etter at Stortinget har 
konstituert seg i begynnelsen av oktober 
hvert år. Til åpningen av Stortinget gjøres de 
folkevalgtes sal for en kort stund om til en 
kongelig tronsal, hvor kongen fra sin trone 
under en fløyelsbaldakin henvender seg til 
folkets representanter og leser trontalen som 
er regjeringens programerklæring for det 
kommende år. 
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Tore Juell (1942): 
Kong Harald V, 2000, 
olje på lerret,  
120 x 88 cm. 

KONG HARALD V
Kong Harald V (1937) er avbildet som general 
i hærens mørke gallauniform. Han bærer 
kjedet til storkorset av Sankt Olavs orden, det 
mørkeblå båndet til Den Kongelige Norske 
Fortjenstordens storkors, ordensstjerner 
og en rekke medaljer. Kongen bærer også 
sabel og hvite hansker, men han holder 
uniforms luen under armen, slik som er vanlig 
innendørs. 

Bildet fanger ikke et spesielt øyeblikk, men 
fremstiller en opphøyet monark i en svært 
realistisk malerstil. Blikket møter ikke betrakt
eren. Portrettet viser et klokt og handlekraftig 
statsoverhode som skuer ut i det fjerne – eller 
kanskje snarere vender tankene innover. 
Kongen er malt skrått nedenfra slik at motivet 

opphøyes, og portrettet står i gjeld til tradisjo
nelle fremstillinger av konger og keisere. 

Med dette bildet er rekken av nyere, norske 
kongeportretter i trappehallen fullstendig. 
Tore Juell ble valgt av Stortingets president
skap til å portrettere kongen etter en vur
dering av ulike kunstnere som i varierende 
grad legger an en realistisk fremstilling av 
modellen. En av de andre aktuelle kunstner
ne, foreslått av Stortingets kunstutvalg, var 
Håkon Gullvåg, som har en mer personlig og 
mindre realistisk stil. Til slutt falt valget på et 
portrett med en nøyaktig, utpenslet realisme 
som likner mer på Stortingets portrett av 
kongens far enn av hans farfar. Portrettet av 
kong Harald ble avduket på dagen 95 år etter 
unionsoppløsningen, 7. juni 2000.
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EIDSVOLLSGALLERIET
Frem til grunnlovsjubileet i 1914 bestod all 
kunst i Stortinget av gaver. Stortinget tok 
ikke selv initiativ til kunstnerisk utsmykning. 
Det var i forbindelse med 100årsjubileet 
for Grunnloven at Stortinget for første gang 
bestilte kunst til eget hus. Det var president
kollegiet, i dag kalt presidentskapet, som 
foreslo å bevilge midler til det som skulle 
bli Stortingets eidsvollsgalleri. Bestillingen 
var 18 portretter av «de mest fremtredende 
medlemmer av riksforsamlingen på Eidsvoll» 
samt – etter forslag fra konstitusjonskomiteen 
– «et par bonderepresentanter». President

kollegiet nedsatte en komité som skulle velge 
kunstnerne til oppdraget. Komiteen bestod av 
kunstnerne Eilif Peterssen og Christian Krohg 
samt arkitekten Carl Berner. Kunstnerne 
måtte være represen tert i Nasjonalgalleriet for 
å kunne delta. Ett unntak ble gjort for Mimi 
Falsen, som fikk delta med et portrett av sin 
farfar Christian Magnus Falsen. Komiteens 
formann, Christian Krohg, stod for øvrig selv 
for to av portrettene. Siden oppdraget var å 
portrettere menn som for lengst var døde, be
nyttet kunstnerne seg av malerier fra eidsvolls
mennenes samtid og i enkelte tilfeller fotogra

Christian Krohg (1852–1925): Jacob Aall, 1914, 
olje på lerret, 90 x 72 cm.

Eilif Peterssen (1852–1928): Peter Motzfeldt, 
1914, olje på lerret, 92 x 72 cm.

Edvard Diriks (1855–1930): Christian Adolph 
Diriks, 1917, olje på lerret, 90 x 70 cm.

Ludvig Karsten (1876–1926): Jens Schow 
Fabricius, 1914, olje på lerret, 92 x 72 cm.

Arne Kavli (1878–1970): Diderich Hegermann, 
1914, olje på lerret, 92 x 72 cm.

Christian Krohg (1852–1925): Lauritz 
Weidemann, 1914, olje på lerret, 90 x 72 cm.
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Mimi Falsen (1861–1957): Christian Magnus 
Falsen, 1914, olje på lerret, 92 x 72,5 cm.

Harriet Backer (1845–1932): Peder Anker, 1914, 
olje på lerret, 92 x 72 cm.

fier som forelegg. Kunstnerne løste oppgaven 
på to forskjellige måter: Noen malte mer eller 
mindre nøyaktige kopier av tidligere malerier. 
Andre tok utgangspunkt i eldre avbildninger 
og skapte portretter med et mer samtidig 
uttrykk. Førstnevnte kategori resulterte i litt 
stive gjengivelser av bedre portretter, mens 
sistnevnte frembrakte bilder som umiddelbart 
ble møtt med sterk kritikk både i Stortinget og 
i pressen for sin blanding av historiske forbild
er og moderne form. I Dagbladet skrev Jappe 
Nilssen: «Det er tydelig at se, at opgaven ikke 
har virket syndelig inspirerende paa de for

skjellige kunstnerne, og resultatet er da ogsaa 
paa et par undtagelser nær blit ret jammer
fuldt.» Henrik Sørensens maleri av Jonas Rein 
var ett av unntakene, og Nilssen mente at det 
var «interessant». Tidens Tegn gikk så langt 
som å kalle portrettet «ypperlig». 

I Stortinget var det delte meninger om resul
tatet, og under en debatt 9. juni 1914 påpekte 
Wollert Konow fra Hedmark (se hans por
trettbyste side 37) at Jonas Rein så mer ut som 
«et oppgravet lik». Johan Ludwig Mowinckel 
var ikke enig og mente at man stod overfor 

Henrik Sørensen (1882–1962): Jonas Rein, 
1914, olje på lerret, 91 x 71 cm.

Anders Svarstad (1869–1943): Georg Sverdrup, 
1913, olje på lerret, 92 x 72,5 cm.

Oluf Wold-Torne (1867–1919): Valentin Sibbern, 
1914, olje på lerret, 92 x 72 cm.

Olav Rusti (1850–1920): Wilhelm Frimann 
Koren Christie, 1914, olje på lerret, 92 x 72 cm.
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Hans Ødegaard (1876–1943): Tallev Olsen 
Huvestad, 1917, olje på lerret, 92 x 72 cm. 

Fredrik Kolstø (1860–1945): John Hansen 
Sørbrøden, 1914, olje på lerret, 90 x 70 cm.

et beåndet kunstverk, ikke bare et portrett. 
Konow var heller ikke fornøyd med Ludvig 
Karstens portrett av Jens Schow Fabricius. 
Konow hevdet at kunstneren fikk Fabricius 
«som ikke hadde en eneste fiende, ikke en 
eneste uvenn» til å se ut som «en gammel, 
fordrukken slagsbror eller som en sjørøver». 
Det tok også tid før familien til Fabricius ga 
sin tilslutning til at bildet skulle henges opp, 
og først etter at kunstneren hadde foretatt de 
«fornødne rettelser» i portrettet. Bildet har 
umiskjennelige trekk av Karstens hånd, som 
sjøgrønn bakgrunn og tydelige spor etter 

en rask penselføring. Maleriet av admiral 
Fabricius ble også mye omtalt i avisene, og 
fikk hard medfart. «Man kan ikke fortenke 
familien Fabricius i å ha refusert Karstens 
bilde», skrev den danske avisen Socialdemo
kratens anmelder og fortsatte: «Hadde 
Sibbern, Rein, Falsen, Motzfeldt, Christie og 
Hegermann hatt familier, ville de antage
lig gjort det samme.» I 1917 ble de tre siste 
bildene av Diriks, Huvestad og Weidemann 
innlemmet i galleriet, og med de 18 portrett
ene har rommet endret navn fra Storthingets 
Forsamlingssal til Eidsvollsgalleriet.

Otto Valstad (1862–1950): Teis Lundegaard, 
1914, olje på lerret, 92 x 72 cm.

Eyolf Soot (1859–1928): Even Thorsen, 1913, 
olje på lerret, 92 x 70 cm.

Hans Heyerdahl (1857–1913): Nicolai 
Wergeland, 1914, olje på lerret, 92 x 72 cm. 

Halfdan Strøm (1863–1949): Herman Wedel 
Jarlsberg, 1914, olje på lerret, 92 x 72 cm.
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GEORG SVERDRUP
Georg Sverdrup (1770–1850) er portrettert av 
den danske kunstneren Christian Hornemann 
(han må ikke forveksles med sin norske 
navne bror, som var eidsvollsmann). Portrettet 
er det eldste kunstverket i Stortingets samling. 
Det er også det eneste samtidige portrettet 
av en eidsvollsmann i Stortingets eie. I tråd 
med romantikkens idealer for portrettkunst 
er Sverdrup skildret med et blikk som ikke 
bare vender seg bort fra betrakteren og mot 
det fjerne, men som også vender seg innover. 
Portrettet viser en flott utseende mann som 
tenkende menneske. Han er kledd i tidsrikti
ge moteklær, og ansiktet hans er omkranset 
av tykt, krøllete hår og bakkenbarter. Pastell
krittet som medium gir et mildt lysskjær over 
ansiktet og en stofflighet i klærne. 

Sverdrup var sentral i grunnleggelsen av et eget 
norsk universitet, og han ble professor i gresk, 
latin og filosofi da Det Kongelige Frederiks 
Universitet ble opprettet i Christiania i 
1811. Sverdrup deltok ved notabel møtet på 
Eidsvoll den 16. februar 1814 og representerte 
Christiania på riksforsamlingen hvor han var 
en ledende person i selvstendighetspartiet. 
Bildet ble forært Stortinget av Sverdrups 
etterkommere i 1981, men en versjon av dette 
bildet malt av Anders Svarstad hadde hengt i 
Eidsvollsgalleriet siden 1914 (side 25). Georg 
Sverdrup var for øvrig onkel til senere stats
minister Johan Sverdrup. 

Christian Horneman 
(1765–1844): Georg 
Sverdrup, 1813, 
pastell, 54 x 47 cm. 
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Christian Krohg 
(1852–1925): Johan 
Sverdrup, 1882, olje 
på lerret, 270 x 170,5 
cm

JOHAN SVERDRUP
Da Christian Krohg i 1882 portretterte Johan 
Sverdrup (1816– 1892), var det en brytnings
tid i både politikken og kunsten. Sverdrup 
var lav av vekst, og helportrettet i noe over 
legemsstørrelse var en utfordring. Krohgs 
løsning var å male Sverdrup i helt mørke 
klær mot en helt mørk bakgrunn, bare med 
kroppens mest uttrykksfulle deler, ansikt og 
hender, synlig. 

Samme året som bildet ble malt, var det 
stortings valg. Det store stridsspørsmålet var 
om statsrådene skulle ha adgang til Stortinget. 
Bakgrunnen var at venstresiden med Sverdrup 
som leder ville at regjeringen skulle møte 
de folkevalgte i stortingssalen. Venstre siden 
vant en knusende seier ved valget i 1882. 
Regjer ingen gikk av etter en riksrettssak, og 

parlamen tarismen fikk et gjennombrudd. 
Samme høst stod Krohg overfor oppdraget 
å portrettere Sverdrup. Samtidig med den 
politiske striden utspilte det seg en kamp 
i det norske kunstlivet. Kampen stod om 
kunstnernes rett til å delta i utvelgelsen av 
kunsten som skulle stilles ut for allmenn
heten. Resulta tet ble den aller første Høstut
stillingen, som ble arrangert i 1882. Portrettet 
av Sverdrup var med på denne utstillingen, 
og det fikk stor oppmerksomhet. I 1884, 
samme år som Sverdrup ble statsminister, fikk 
Høstutstillingen for første gang statsstøtte. 
Redaktør i Verdens Gang, Ola Thommessen, 
kjøpte bildet av kunstneren, men overlot det 
senere til Ole Evenstad. I 1895 ga Evenstads 
enke maleriet som gave til Stortinget. 
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CHRISTIAN MICHELSEN
Til tross for at portrettet av Christian 
Michelsen (1857–1925) er malt med tanke 
på plassering i det offentlige rom, har det en 
uformell karakter. Malerteknisk er det også et 
mer moderne maleri med en impresjonistisk 
oppløsning av bildeflaten: Bakgrunnen består 
hovedsakelig av fargeflekker. Henrik Lund 
hadde studert fransk kunst. Han var inspirert 
av den franske kunstneren Édouard Manet, og 
i sin videreføring av denne ble Lund oppfatt
et som en nyimpresjonist. Han opponerte 
mot fargefattig stilkunst og nyromantikk, og 
arbeidet i et fritt, koloristisk sterkt formspråk 
som var påvirket av Edvard Munch. Portrettet 
av Otto Blehr (side 32) ble malt av Edvard 
Munch flere år etter at Lund portretterte 
Michelsen. Men likheten med tidligere hel

portretter av Munch er sterkt til stede i Lunds 
maleri. 

Både som regjeringsmedlem og senere stats
minister var Christian Michelsen sentral i pro
sessen som ledet frem til unionsoppløsningen 
fra Sverige i 1905 (se også side 69). Portrettet 
av Michelsen henger i dag i Eidsvolls galleriet 
ved siden av maleriet Stortings president 
Carl Berner leser 7. juni- erklæringen som 
Michelsen hadde ført i pennen (se side 13). 
Portrettet av Michelsen ble malt i 1908, tre år 
etter at han hadde ledet Norge ut av unionen 
med Sverige. Nasjonalgalleriet kjøpte det 
samme år, lånte det ut til Stortinget i 1916, 
som så kjøpte portrettet i 1921.

Henrik Lund (1879–
1935): Christian 
Michelsen, 1908, olje 
på lerret,  
242 x 133 cm.
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ANNA ROGSTAD
Anna Rogstad (1854–1938) var den første 
kvinne som møtte på Stortinget da hun den 
17. mars 1911 stilte som vararepresentant for 
Jens Bratlie. Som mange andre kvinnesaks
kvinner var Rogstad lærerinne. Innføring
en av begrenset stemmerett for kvinner i 
1907 innebar også kvinners valgbarhet til 
politiske verv. I 1909 stilte Rogstad til valg 
for Frisinnede Venstre i valgsamarbeid med 
Høyre. Hun ble valgt på listen for Gamle Aker 
krets i Kristiania. 

Eyolf Soot var en av 1880tallsgenerasjonens 
naturalister. Han har fremstilt kvinnepioner
en stående i en kraftfull positur med høyre 
hånd mot hoften og venstre hvilende på 
en stolrygg. Rogstads blikk er festet ut forbi 
ramme kanten. Ved å sammenstille primær
fargen rødt med komplementærfargen grønt 

forlater Soot naturalismen. Bakgrunnen 
blir to fargefelt hvis komplementærfarge
klang skyver Rogstad ut mot tilskueren. 
Portrettet, som inntil 2000 var det eneste 
kvinneportrett et i Stortinget, ble donert med 
følgende brev: «Til minde om den første gang, 
en kvinde var medlem av Stortinget, tillater vi 
os at oversende det ærede Storting et portræt 
av frøken Anna Rogstad fra norske kvinder.» 
Det var i alt fjorten kvinner som undertegn
et brevet datert 17. mars 1915, blant annet 
kvinnesakskvinnen og arbeiderpartipolitiker
en Fernanda Nissen og kunstneren Harriet 
Backer, som for øvrig er representert med et 
portrett av Peder Anker (side 25) i Eidsvolls
galleriet. Den allmenne stemmeretten hadde 
blitt innført ved kommunevalg i 1910 og 
endelig allmenn stemmerett og valgbarhet for 
kvinner ved stortingsvalg i 1913. 

Eyolf Soot (1859–
1928): Anna Rogstad, 
1914, olje på lerret, 
109 x 80 cm. 
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Edvard Munch 
(1863–1944): Otto 
Blehr, 1927–30, olje 
på lerret,  
190 x 100 cm. 

OTTO BLEHR
Otto Blehr (1847–1927) var venstrepolitiker 
og statsminister i to omganger, siste gang i 
1921–23. I forbindelse med Blehrs 80årsdag i 
1927 hadde noen av hans venner, blant andre 
tidligere utenriksminister Arnold Ræstad, 
fått Edvard Munch til å male et portrett som 
skulle tilbys Stortinget. Munch arbeidet med 
portrettet utover vinteren og våren 1927, men 
hadde ikke ferdigstilt det da Blehr ble syk og 
døde i juli samme år. Portrettet viser en ruv
ende skikkelse som står noe nonsjalant, med 
neven i bukselommen. Bildet er røft malt med 
skissepregede strøk og blått og turkis som 
dominerende farger. 

Først i 1936 ble portrettet formelt gitt til 
Stortinget som gave. Opprinnelig var det 

tiltenkt Eidsvollsgalleriet og ble prøve
opphengt der. Men Munch var ikke særlig 
tilfreds med selskapet med de andre por
trettene og skrev: «Michelsen er jo et godt 
billede [se side 29], men det er en lang levse 
der er klint op ad væggen» og fortsetter: 
«der er svarte billeder fra inkvisitionen i det 
mørkeste Spania, på den ene side dommer
ne – og ofrene i torturskole på den anden 
side – De grønnsalte blå farger i mit billede 
luftet godt op.» Om Eidsvolls galleriet skrev 
han videre: «Jeg er altid rææd for at hænge i 
slige forsamlingsrum – der på mig virker som 
ligkammere med disse portætter på væggen.» 
Portrettet har hengt ulike steder i Stortinget, 
men i 2017 ble det permanent hengt opp i 
Eidsvollsgalleriet. 
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GUNNAR KNUDSEN
Gunnar Knudsen (1848–1928) var ingeniør, 
skipsreder og industribygger. Han var Venstres 
store reformpolitiker og parlamentariske leder, 
men er kanskje mest kjent for sine to perioder 
som statsminister (1908–10 og 1913–20). Han 
var også finansminister i regjeringen Christian 
Michelsen, men gikk av på grunn av uenig
heter rundt kongevalget i 1905 ettersom han 
var republikaner. 

Da dette portrettet ble malt, stod Severin 
Segelcke overfor samme utfordring som 
kunstnerne bak eidsvollsportrettene i samme 
sal. Han hadde aldri møtt Knudsen og måtte 
male den da avdøde politikeren ut fra foto
grafier, tidligere portretter og beskrivelser av 
hans personlighet. Resultatet er et kraftfullt 

portrett av venstremannen. Han er kledd i 
sjakett og står med venstre hånd i lommen. I 
høyre holder han et papir. Knudsen har et fast 
blikk festet på tilskueren. Maleriet er utført i 
en utpenslet, nær fotografisk realisme hvor de 
minste detaljer er tatt med. Komposisjonen 
bærer likheter med komposisjonen i Edvard 
Munchs portrett av Otto Blehr (side 32), selv 
om maleteknikken er svært ulik. Segelcke 
var offiser, og som kunstner var han så godt 
som selvlært. Han fikk portrettoppdraget av 
Norges Venstreforening, som skjenket bildet 
til Stortinget i 1939.

Severin Segelcke 
(1867–1940): Gunnar 
Knudsen, 1939, olje 
på lerret,  
162 x 100 cm. 
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Tom Gundersen 
(1951): Sosial-
demokratisk ikon, 
1991, fargetresnitt, 
168 x 131 cm

SOSIALDEMOKRATISK IKON
Einar Gerhardsen (1897–1987) var innvalgt 
på Stortinget fra 1945 til 1969, og var statsmi
nister i tre perioder på til sammen 17 år. Han 
blir kalt «landsfaderen» for sin innsats med 
å bygge det moderne Norge etter den andre 
verdenskrig. 

Et ikon er oftest et maleri utført på tre med 
billedspråk fra ortodoks kristendom. Dette 
bildets noe paradoksale tittel Sosialdemo-
kratisk ikon kan derfor tenkes å leke med 
forestillingen om et «politisk helgenbilde». I 
stedet for å være malt på tre, er dette ikonet et 
tresnitt. Avbildningen av Gerhardsen er svært 
forenklet, og det er kun de helt nødvendige 
trekk som er tatt med: den karakteristiske 
profilen med høy panne og spiss nese.  

Tankene kan gå til de monumentale sten
skulpturene på Påskeøyene, men ifølge 
kunstneren selv er det oldtidens kykladiske 
kunst fra det østlige Middelhavet som er in
spirasjonskilden til tresnittet. Bildet ble skapt 
av Tom Gundersen i 1991 og kjøpt inn av 
Stortinget året etter. Bildet er en lek med por
trettsjangeren, men er ikke utført på oppdrag. 
Den dekorative rammens symbolikk gjør det 
mer til et idéportrett enn en konvensjonell av
bildning av en person. De små, grå figurene i 
rammen er direkte avtrykk av treformer laget 
for støpning av maskindeler – en referanse 
til industrisamfunnet. Kunstneren har sagt 
at han var mer opptatt av Gerhardsens rolle i 
arbeiderpartistatens moderniseringsprosjekt 
enn hans personlighet.
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Trine Folmoe (1964): 
Kirsti Kolle Grøndahl, 
2005, olje på lerret, 
118 x 80 cm. 

KIRSTI KOLLE GRØNDAHL
Kirsti Kolle Grøndahl (1943) ble valgt inn på 
Stortinget for Arbeiderpartiet i 1977 og var 
statsråd i perioden 1986 til 1989. I 1993 ble 
hun den første kvinnelige stortingspresident
en og beholdt dette vervet i to perioder, frem 
til 2001. Da Kolle Grøndahl ble president, var 
39 prosent av representantene kvinner, men 
blant de mange portrettene i Stortingets sam
ling var Anna Rogstad fortsatt den eneste 
kvinnen. Kulturkomiteen, med Grethe G. 
Fossum fra Arbeiderpartiet i spissen, ba 
presidentskapet om å rette opp i skjevhe
ten. Utsmykningsutvalget fikk i oppdrag av 
president skapet å invitere tre kunstnere til å 
male portretter av betydningsfulle kvinner 
som presidentskapet hadde valgt ut. I 2000 
fikk Liv Heier i oppdrag å male Aase Lionæs, 

mens Hanna Høiness skulle male Claudia 
Olsen, og Sonja Krohn skulle avbilde Torild 
Skard. I dag er fem av 66 malte portretter i 
kunstsamlingen av kvinner.

Siden andre verdenskrig har det vært tradi
sjon at presidenter som har sittet i to stor
tingsperioder, får malt sitt portrett etter at 
de går av. For Kolle Grøndahl var det viktig at 
hennes portrett ble malt av en kvinne for å 
bidra til å rette opp overvekten av mannlige 
kunstnere som er representert i Stortingets 
kunstsamling. Valget falt på Trine Folmoe 
som hadde vært elev av Odd Nerdrum, og 
lærerens formspråk i elevens tapning er ikke 
til å ta feil av.
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Mathias Skeibrok (1851–1896): Søren Jaabæk, 
1880, marmor, 70 cm.

Torleiv Agdestein (1883–1959): Baard Madsen 
Haugland, 1923, marmor, 72 cm. 

Mathias Skeibrok (1851–1896): Arne Baggerud, 
1885, marmor, 69 cm.

Christen Daae Magelssen (1841–1940): Christian 
Birch-Reichenwald, udatert, marmor, 52 cm.

Oscar Castberg (1846–1917): Johan Sverdrup, 
1883, marmor, 77 cm. 

Julius Middelthun (1820–1886): Anton Martin 
Schweigaard, 1875, marmor, 60 cm.

Portrettbystene i Eidsvollsgalleriet fremstiller 
fremstående stortingsrepresentanter, stats
råder og statsministre. Portrettbystene kjenne
tegnes ved at kun hodet, skuldre og øverste del 
av brystet er gjengitt, og står fremfor alt i gjeld 
til den greskromerske skulpturtradisjonen. 

Brynjulf Bergslien har fremstilt Ole Gabriel 
Ueland (1799–1870). Lederen av bondebeveg
elsen er mejslet ut med naken overkropp og 
viser en moden Ueland som er noe forskjønnet 
med forfinede ansiktstrekk. Denne fremstil
lingsmåten er typisk for den klassiske greske 

tradisjonen med idealiserte portretter. Verket 
forener politisk bondekultur og europeisk 
skulpturtradisjon. Bysten av Ueland springer 
ut av en klassisk tradisjon i en borgerlig 
1800talls tapning som er typisk smak for 
embetsmann standen han kjempet mot. 

Klassisisten Julius Middelthun har på sin side 
fremstilt professoren og stortingsrepresentan
ten Anton Martin Schweigaard (1808–1870) i 
noe som likner en romersk toga. Bysten er ut
ført med vekt på en naturtro, om enn noe idea
lisert, gjengivelse av Schweigaards ansiktstrekk. 

PORTRETTBYSTER I EIDSVOLLSGALLERIET
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Lars Utne (1862–1922): Lars Knutson Liestøl, 
1917, marmor, 71 cm. 

Jo Visdal (1861–1923): Emil Stang, 1922, 
marmor, 58 cm. 

Wilhelm Rasmussen (1879–1965): Wollert 
Konow (H), udatert, marmor, 65 cm. 

Brynjulf Bergslien (1830–1898): Ole Gabriel 
Ueland, 1872, marmor, 65 cm.

Kunstneren henter her inspirasjon fra romerske 
keiserportretter, og togaen knytter den avbilde
de til en høy politisk stilling i samfunnet. 

Christen Daae Magelssens byste av embets
mannen og stortingsrepresentanten Christian 
Birch-Reichenwald (1814–1891) følger også den 
romerske tradisjonen. Med flagrende kappe og 
håret fanget av vinden synes den dramatiske, 
nærmest barokke bysten å gjenspeile Birch 
Reichenwalds stormfulle politiske karriere og 
stattholderstriden med den svenske kongen. 

Jo Visdal har kledd Høyrepolitikeren og 
statsministeren Emil Stang (1834–1912) i 
dobbeltspent jakke og kravat. Visdals byste 
står i gjeld til den samtidige biedermeierstilen 
med sine realistiske skildringer av hederlige 
samfunnsborgere i samtidige klær. De til 
sammen ti bystene ble i tur og orden stilt opp 
i det som etterhvert ble Eidsvollsgalleriet. 
Sammen med malte portretter av eidsvolls
menn og politikere utgjør bystene et galleri 
over norsk politikks store menn på 1800 og 
tidlig 1900tallet. 
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JOHANNES STEEN
Gustav Vigeland har laget bysten av venstre
mannen og statsministeren Johannes Steen 
(1827–1906). Den er realistisk i sin utforming 
av hodet, mens halsens utforming glir over i 
en sokkel hvor spor etter Vigelands bearbeid
else av materialet – hans håndavtrykk – fort
satt er synlig i det ferdige resultatet. Utformin
gen av bysten startet med en tegnet skisse, 
deretter ble den modellert i leire før den ble 
støpt i bronse. Steen var en eldre mann da 
Vigeland portretterte ham, og han er realist
isk skildret med rynker og furer. Samtidig er 
det et psykologisk kraftfullt portrett. Steen var 
både odeltings og stortingspresident før han 
ledet to regjeringer, fra 1891 til 1893 og fra 
1898 til 1902. 

Rundt 1900 laget Vigeland om lag 100 
portrettbyster av flere av samtidens viktige 
personligheter, mange på eget initiativ. 
Motivasjonen var tosidig: Modellering 
av slike byster bidro til at han utviklet 
seg teknisk, men samtidig fikk han solgt 
byster til offentlige institusjoner og private 
samlere. Bysten av Johannes Steen ble laget 
på Vigelands initiativ i 1904 og kjøpt av 
Stortinget året etter Steens død i 1907.

Gustav Vigeland 
(1869–1943): 
Johannes Steen, 
1904, bronse, 41 cm. 
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Landskapet  
– kunst som  
identitetsskaper 

Otto Sinding 
(1842–1909): Detalj 
av Fra Reine i Lofoten, 
1883, olje på lerret, 
104 x 155 cm. 
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Stortingsbygningen står i Oslo, men landskapsbilder 
hever tilskuerens blikk ut over hovedstaden og inn i 
den norske naturen med daler, fjorder, fjell og vidder. 
I over 200 år har dette dramatiske landskapet preget 
norsk kunst. Slik er det også med Stortingets kunst
samling, hvor landskapet er hovedmotivet i de fleste 
av verkene. 

Nordmenns nære forhold til naturen har gjort 
landskapet til et gjennomgående og populært 
motiv i norsk kunsthistorie. I romantikken 
tidlig på 1800tallet fremhevet kunstnere 
følelsene som den ypperste menneskelige 
egenskap og utfordret dermed fornuften og 
vitenskapen. Det ville og uberørte landskap
et ble et uttrykk for mennesket som hadde 
unnsluppet fornuftens tvangstrøye. Naturen 
ble bærer av menneskelige stemninger, og 
ulike værtyper gjenspeilet menneskets ulike 
sinnelag. Der tidlige romantikere valgte høye 
utsiktspunkt, gikk nasjonalromantikerne ned 
fra fjelltoppene og inn i skogen eller ut mot 
sjøen og fant små lysninger, godt skjermet av 
knauser eller treklynger, hvor de selv kunne 
oppdage landets storhet. Malerkunsten var 
en viktig del av nasjonsbyggingen i Norge 
på 1800tallet, og vakker og stormfull natur 
ble tolket som uttrykk for det norske folkets 
styrke under barske forhold, både klimatisk 
og politisk – under dansk fremmedstyre og i 
union med Sverige. Mot slutten av 1800tallet 
viste bildene ofte realistiske skildringer av 

mennesker i landskapet før kunsten tok en 
ny dreining mot et stemningslandskap som 
bærer av menneskelige – gjerne melankolske 
– sinnsstemninger. 

At man tidlig på 1800tallet var opptatt av 
en nasjonal kunst, gjorde landskapsmaleriet 
til en viktig visuell identitetsskaper. Langt ut 
på 1900tallet hadde landskapsmaleriet en 
sterk ere posisjon i Norge enn i mange andre 
land. I dag utgjør landskapsbilder brorparten 
av Stortingets kunstsamling. Kronologisk 
tar bildene oss med fra det detaljerte og 
geografisk nøyaktige landskapet i Hans 
Gudes Innseilingen til Christiania (side 42), 
via Inger Sitters abstrakte November (side 
46–47), til Outi Pieskis fire bilder (side 50–51) 
som tar oss utenfor landets grenser med 
bilder som fremkaller stemninger og farger i 
naturen på Nordkalotten. Landskapet er også 
motiv i tre av Stortingets monumentalverk i 
trappehallen og vandrehallen. 
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INNSEILINGEN TIL CHRISTIANIA
Stortinget har siden 1914 lånt bilder fra det 
som den gang het Nasjonalgalleriet. De fleste 
av de 28 deponerte kunstverkene fra det som 
i dag er Nasjonalmuseet er av en alder og 
verdi som Stortinget ikke har hatt mulighet 
til å anskaffe innenfor sitt kunstbudsjett, slik 
som Hans Fredrik Gudes Innseilingen til 
Christiania – ett av de to lånte kunstverkene 
som henger i vandrehallen. 

Christianiafjorden var blant Gudes mest 
populære motiv. I dette maleriet er det 
solgangsbris, og vi ledes innover i landskapet 
– via småbåter og seilskuter – mot Akershus 
festning, Oscarshall og Hovedøya til venstre. 
En fullrigger ligger for anker foran Kolsås 
som kan skimtes i det fjerne. Solen skjules 
bak skyer, og det indirekte lyset forsterkes i 
vannflatens gjenskinn. Gude oppnår kraftig 
lysvirkning ved å sette mørke elementer 
som båter i kontrast mot småbølgenes lyse 
flater. Virkningen er nesten som i et realistisk 

maleri, men bildet er en iscenesatt komposi
sjon med romantikkens foreskrevne kontrast 
mellom inntagende natur og det lille mennes
ket. Ytterst mot horisonten til venstre antyder 
en røykstripe at vi befinner oss i overgangen 
mellom seilskute og dampskipsalderen. Det 
dominerende seilskipet kan fremkalle en 
tristhet hos betrakteren over skjønnheten i en 
snart svunnet seilskutetid. 

Gude var sin tids mest berømte norske maler. 
Han regnes til den andre generasjonen av 
norske malere, og han var en stor beundrer 
av «norsk landskapsmaleris far», J.C. Dahl, 
og hans storslåtte, romantiske landskaps
skildringer fra Norge. Som pedagog var Gude 
respektert av tre norske kunstnergenera
sjoner, og han påvirket mange gjennom sin 
lærer gjerning som professor ved akademiene 
i Düsseldorf, Karlsruhe og Berlin. En av elevene 
i Karlsruhe var fra høsten 1869 Otto Sinding.

Hans Gude (1825–
1903): Innseilingen til 
Christiania, 1874, olje 
på lerret,  
98 x 140 cm.  
Tilhører Nasjonal-
museet for kunst, 
arkitektur og design
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FRA REINE I LOFOTEN
Otto Sinding er kjent som Lofotens maler, og 
vinteren 1881–82 hadde han sitt første stu
dieopphold der. Resultatet ble flere malerier 
av Lofotens landskap, hovedsakelig utført 
hjemme i atelieret på grunnlag av skisser 
tegnet foran motivet. Av den grunn står det 
München nede til venstre i maleriet sammen 
med signatur og datering. 

Fra Reine i Lofoten viser det lille fiskevær
et som ligger i skyggen av de høye fjellene. 
Solen er på vei ned, fiskeflåten har firet seil og 
ankret opp. Det er senvinter, og det ryker fra 
pipene. Det siste av dagslyset streifer fjellene 
i bakgrunnen, mens det i forgrunnen er full 
aktivitet. Nede til høyre ser vi at det siste lyset 
benyttes av fiskerne som samles for å avslutte 
arbeidet for dagen. Sinding fikk etter hvert 
stor anerkjennelse for sine landskapsbilder 
fra Lofoten. Hans billedspråk har et sterkt 
dramatisk preg. Han spiller på kontrasten 

mellom den veldige, storslagne naturen og de 
små husene og menneskene som har funnet 
sin plass og sitt virke i den. Gude var det store 
forbildet, og man kan se påvirkningen fra 
lære mesteren i mange av Sindings landskap
er. Dette knytter ham til et tysk senromantisk 
og akademisk maleri. 

Landskapsmaleriet er ett av 28 malerier 
som i dag er lånt ut fra Nasjonalmuseet til 
Stortinget, en ordning som kom i stand før 
første verdenskrig. Under andre verdenskrig 
ble bildene sendt tilbake til Nasjonal galleriet, 
men dette kom sammen med flere andre 
tilbake høsten 1946.

Otto Sinding 
(1842–1909): Fra 
Reine i Lofoten, 1883, 
olje på lerret,  
104 x 155 cm.  
Tilhører Nasjonal-
museet for kunst, 
arkitektur og design
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SAMFUND
I forbindelse med utsmykning av arkitekt 
Nils Holters trappehall og vandrehall ble det i 
1958 utlyst en konkurranse som kun var åpen 
for norske kunstnere. Arkitekten spilte en 
sentral rolle i konkurransen og i den endelige 
utvelgelsen av kunstnerne. Holter mente at 
kunsten skulle underordne seg arkitekturen 
både i uttrykk, plassering og materialbruk. 
Av de tre kunstverkene som vant og kom 
til utførelse, er imidlertid kun ett igjen på 
sin opprinnelige plass. Det er Else Hagens 
mosaikk Samfund, som befinner seg på 
veggen i trappeavsatsen mellom trappehallen 
og vandrehallen. Materialene i Samfund er 
gylne, gulbrune og svarte skiferheller fra Otta, 
hvit og rosa marmor fra Italia og glaserte fliser 
i sterke farger. Vekslingen mellom figurative 
og abstrakte partier holdes sammen innenfor 
en stram, tredelt komposisjon. 

I tidlige utkast og skisser ønsket Else Hagen å 
gi assosiasjoner til et bysamfunn og samtidig 

«gi følelse av vekst, natur, trær eller mennes
ker, der tankens og fantasiens blå fugler kan 
trives». Denne tanken er beholdt i Samfund, 
med et abstrahert, men gjenkjennelig form
språk i de to sidepartiene. Midtpartiet er mer 
abstrakt. Til venstre holder to eldre mennes
ker en fugl beskyttende mellom seg, mens et 
ungt par til høyre slipper den fri. Et ungt par 
i kontrast til et eldre par, begge plassert blant 
trær, gir assosiasjoner til livets syklus. Kunst
neren har selv uttalt at hun ønsket at bildet 
skulle fortelle om «overlevering fra en gene
rasjon til neste» av verdier og om bevaring 
av trygghet i samfunnet. I midtpartiet hadde 
Hagen først tenkt seg «en by, en maskin til å 
bo, leve og arbeide i», men i løpet av de seks 
årene det tok henne å skape verket, er «alle 
tydelige spor etter hus, heisekraner, båter og 
industri falt bort», og Hagen har i dette partiet 
beveget seg over i abstraksjonen.

Else Hagen 
(1914–2010): 
Samfund, 1959–66, 
stenmosaikk,  
ca. 500 x 900 cm. 
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FRIHETENS SØSTRE II
Arne Ekelands maleri er en videre bearbeid
else av hans idéskisser til utsmykning av 
sentralhallen i Oslo rådhus fra 1937. Bildets 
politiske budskap om klassemotsetninger falt 
den gang ikke i god jord hos Oslo kommune, 
men 50 år senere fikk en liknende versjon 
en sentral plass i stortingsbygningen. I 1987 
hadde Stortinget bevilget penger til kulturde
partementet for innkjøp av Frihetens søstre 
II fra kunstneren, som stilte som betingelse 
at bildet «skulle plasseres et prominent sted i 
et offentlig bygg der det kan bli sett av mange 
mennesker». Siden verken Nasjonalgalleriet 
eller Museet for samtidskunst hadde plass til 
det, ble det foreslått at det skulle henge i stor
tingsbygningen. I 1991 ble Frihetens søstre II 
hengt opp på prøve i trappehallen, og i 1993 
bestemte presidentskapet at maleriet skulle 
henge permanent.

Frihetens søstre II skildrer europeiske arbei
dere som marsjerer ut fra et industrialisert 
område og tar med seg fanger som bryter fri 
fra sine lenker og strømmer ut av et fengsel. 
Sammen går arbeidere og frigjorte mennesker 
i møte med afrikanske bønder. Som motsats 
til den store, industrialiserte og fremmedgjor

te byen ser vi til høyre en afrikansk landsby 
hvor alle synes å høre til et fellesskap. Arbei
derne og bøndene deler samme drøm om 
likhet og frihet, symbolisert gjennom to store, 
røde bøker. De møtes ved føttene til de to 
kvinnefigurene. Den hvite kvinnen, som ifølge 
Ekeland representerer kunnskap og teknolo
gi, og den sorte kvinnen, som representerer 
jordens grøde, holder sammen det kunst
neren kalte et «forskningsapparat». Det kan 
forstås som symbol på teknologiens poten
sial på godt og ondt, for frihet, men også for 
under trykking. Maleriet viser tydelig påvirk
ning fra kunsthistorien: Ekeland hadde vært 
på studietur i Italia, der Michelangelos fresker 
i Det sixtinske kapell, og særlig Dommedag 
fresken, hadde gjort sterkt inntrykk på ham. 
Selve komposisjonen i Frihetens søstre II 
ligger tett opptil en dommedagsfremstilling, 
hvor Herren stiller seg til doms og menneske
sjeler veies på en vekt. De to kvinnefigurene 
har her tatt Herrens plass i komposisjonen, 
og vekten er erstattet av forskningsapparatet. 
De ulike folkene møtes ved kvinnefigurenes 
føtter, men her skal ingen veies eller dømmes. 
Bildet fremstiller en visjon om menneskets 
frigjøring gjennom klassekamp.

Arne Ekeland (1908–
1994): Frihetens 
søstre II, 1958, olje på 
lerret, 290 x 529 cm. 
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NOVEMBER
Ved første øyekast er det kanskje ikke lett 
å få øye på noe gjenkjennelig i Inger Sitters 
bilde. Malingen er påført lerretet i flere lag, 
hvor både bruk av spatel og fortynning av 
malingen har latt de underliggende lag – 
malings strøk og papirbiter – trenge igjennom. 
Foruten hvitt, er fargene sort, rødt og oransje 
dominerende. Komposisjonen fanger beveg
elser som synes å fortsette ut over ramme
kanten, ut fra et knutelignende sentrum. I et 
maleri som dette er ikke det ikke nødvendig
vis det fortellende innholdet viktig, men 
bildets spenning mellom flate og form, farge
nes samspill og helheten i komposisjonen. 

Bildet tar trolig utgangspunkt i en naturopp
levelse, men Sitter har under arbeidsprosess
en beveget seg bort fra noe konkret gjenkjen
nelig i denne opplevelsen. Sitter fortetter 
inntrykk og opplevelser, og tittelen og den 
dominerende hvitfargen gjør at en snøtung 
novemberdag synes nærliggende. Siden bildet 
tar utgangspunkt i noe konkret i våre omgiv
elser, er det ikke bare form og farge. Med 
utgangspunkt i en årstid og landskapet i den 
erfarte verden er maleriet derfor abstrakt og 
ikke nonfigurativt. 

Inger Sitter (1929–
2015): November, 
1964, olje på lerret, 
145 x 114 cm. 

46



47



LANDSKAP
Sissel Blystads billedvev Landskap domi
nerer vandrehallen og dekker med sine tre 
deler til sammen 47 kvadratmeter. Arbeidet 
med å farge garn og veve tekstilet ble utført 
hos Handarbetets Vänner i Stockholm etter 
kartonger tegnet av Blystad. De tre delene 
henger sammen i et landskapspanorama med 
fragmenter av himmel, fjell, vann, hus, båt, 
åker og eng. Kunstneren veksler mellom det 
figurative og en mer abstrakt naturforståelse. 
Hele motivet er imidlertid holdt i billed
vevens flate, med varierende mønster av 
fargede plan, uten forsøk på å lage perspektiv 
i de gjenkjennelige figurative elementene.  

Her er både blodrød solnedgang, dypgrønn 
skog, blått hav, gyllen ørkensand og høyfjells
brunt og blått – i fin kontrast til den gule tegl
veggen. Kunstneren har gitt uttrykk for at hun 
ønsker at kunstverket «skal være et pusterom 
for sjelen i en stresset stortingshverdag». 

Landskap ble avduket 9. mai 2005 som en del 
av Stortingets 100årsmarkering av unions
oppløsningen med Sverige. Blystads vev er i 
dag et av Norges mest eksponerte kunstverk 
der det skimtes i bakgrunnen når politikere 
fotograferes eller intervjues i nyhetssending
er. Med robust garn og syntetiske farger er 
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veven skapt for å motstå påkjenningene fra 
blitslyset og solens stråler i vandrehallen. 

Opprinnelig var det Karen Holtsmarks 
tredelte vev Solens gang som var plassert i 
vandre hallen. Den ble avduket i 1964, men 
med det sterke sollyset som kommer inn 
i vandre hall en, ble Holtsmarks vevde sol 
stadig blekere, og i 2005 ble den erstattet med 
Blystads verk. Det er for øvrig interessant å 
sammenligne Blystads vev og hennes kunst
neriske motivasjon med Holtsmarks kompo
sisjon, som viste soloppgang, arbeidsdag og 
solnedgang mot en bakgrunn av årstidenes 

Sissel Blystad (1944): 
Landskap, tredelt 
billedvev, 2005, 
midtpartiet: 370 x 
750 cm og hvert 
sideparti:  
370 x 230 cm. 

veksling. Mens Blystad byr på et pusterom 
i kunsten, sprang Holtsmarks ideer ut av 
optimisme og fremtidstro i etterkrigstidens 
Norge, samtidig som hennes kunst også 
hadde et tydelig didaktisk formål. 
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NUVVOS ÁILEGAS – SILBAJOHKA – BOVDNA – GOLLEJOHKA

Øverst til venstre: 
Outi Pieski (1973): 
Nuvvos Áilegas / Fjeld 
Unseen, 2013, akryl 
på lerret og tråd,  
85 x 60 cm. 
 

Øverst til høyre: 
Outi Pieski (1973): 
Silbajohka / Silver 
River, 2014, akryl på 
lerret og tråd,  
85 x 60 cm. 
 

Nederst til venstre: 
Outi Pieski (1973): 
Bovdna / Tussock, 
2014, akryl på lerret 
og tråd, 85 x 60 cm. 
 

Nederst til høyre: 
Outi Pieski (1973): 
Gollejohka / River of 
Gold, 2014, akryl på 
lerret og tråd,  
85 x 60 cm.

De fire maleriene er rammet inn av knyttede 
silketråder som gir assosiasjoner til sjalet som 
bæres til den tradisjonelle samiske kvinne
drakten. Samedrakten brukes, på samme 
måten som det samiske språket, på tvers av 
landegrensene på Nordkalotten. Ser vi forbi 
frynsene, trer ulike landskap frem, og når de 
sees sammen, kan de oppfattes som ulike 
årstider. 

Nuvvos Áilegas / Fjeld Unseen er et geo
grafisk navn og refererer til et fjell som kunst
neren har tolket flere ganger i sine verk. Det er 
et landskap som med de mange prikkene kan 
bringe tankene over på menneskelig aktivitet 
på den snødekte vidda. De røde prikkene kan 
tolkes som personer eller lavvoer. 

I Silbajohka / Silver River sees mørk jord i 
forgrunnen og ved elven i bakgrunnen er det 
dvergbjørker. Elven som har gitt bildet dets 
tittel, er som sølv muligens fordi vårsmeltin
gen fører med seg is, og elven kommer atter 
tilbake til liv. 

I Bovdna / Tussock, som betyr gresstust, er 
det nettopp grønt, saftig gress vi kan se. De 
omrammende silketrådene har de samme 
grønne fargene – som om de vokste ut av 
verket. Her er det de lyse fargene som domi
nerer, og i motsetning til de tre andre bildene 
er det ingen horisont eller noe klar landskaps
skildring, men mer en nærsynt studie av 
grønnskjæret i naturen. 

I Gollejohka / River of Gold ser vi vidda som 
i flammer når høstfargene gjør sitt inntog og 
lavt sollys skaper en refleksjon av høstens 
farger i elven. Med unntak av Nuvvos Áilegas 
/ Fjeld Unseen har de tre andre verkene et 
løst forhold til spesifikk geografi og er mer 
skildringer og fortolkninger av naturopplevel
ser eller naturinntrykk. 

Den finsksamiske kunstneren Outi Pieski tar 
i sine verk utgangspunkt i tradisjonelt samisk 
kunsthåndverk og kombinerer det med land
skap fra Sápmi, som er den tradisjonelle be
tegnelsen på samenes historiske bosetnings
område. På norsk benyttes Sameland om 
Sápmi, som ikke har noen formelle grenser, 
men det er vanlig å ta med NordNorge og 
Trøndelag. Utenfor Norge regnes Kolahalvøya 
i Russland, Lappland i Finland og Norrland i 
Sverige som del av Sápmi. 

De fire «sjalene» springer ut av duodji, men 
også nyere trender innenfor det tradisjonelle 
samiske kunsthåndverket. Måten silketråde
ne er knyttet på med få, enkle knuter står i 
kontrast til den tradisjonelle, mer komplek
se måten med langt flere knuter. Frynsene 
både skjuler deler av motivet og trekker oss 
med seg som vinduer inn i en annen verden. 
Verkene er derfor i grenseland mellom kunst
håndverk og maleri, mellom plagg og lerret, 
mellom tradisjonshåndverk og nyskapning, 
og som samisk kultur, i grenselandet mellom 
ulike land og grenseløs natur. 
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Ebba Bring (1958) og 
Astrid Nondal (1958): 
Detalj av Mosaikk, 
2004, Glassmosaikk i 
murpuss.

Gjennom tunnelen 
– den nyere kunsten
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Det har vært tre store utsmykkingsprosjekter i 
Stortinget. Etter at arkitekt Nils Holter hadde 
bygget den nye trappehallen og vandrehal
len, ble det i 1958 utlyst en konkurranse for 
kunstnerisk utsmykking. Tre monumen
talverk kom da på plass i de nye delene av 
stortingsbygning en: trappehallen og vandre
hallen. Typisk for den tiden var at konkur
ransen kun var åpen for norske kunstnere. 
Mindre tidstypisk var det at to av tre antatte 
kunstnere var kvinner. Da Stortingets nye 
komitéhus ble utsmykket i regi av Dag Erik 
Elgin i 2004, foreslo han at komitéhuset skulle 
inneholde kunstverk – innkjøp og bestil
lingsoppdrag – som tok utgangspunkt i den 
eksisterende samlingen. Kunstneren Fiona 
Tan svarte med verket Vox Poupoli, Norway 
(side 54–55) – et kunstverk som tok utgangs
punkt i Stortingets portrettsamling. Ebba 
Bring og Astrid Nondal laget – i dialog med 
arkitekturen – sitt verk Mosaikk (side 58). 

Da Prinsens gate 26 skulle få sin kunstneris
ke utsmykking i 2019 etter en større om
bygning, valgte kurator Trude S. Iversen fra 
Kunst i offentlig rom en annen tilnærming 
til oppdraget. De fleste kunstverkene står 

Etter at stortingsbygningen stod ferdig i 1866 tok det 
knapt 100 år før den måtte utvides på 1950tallet. Stor
tinget kjøpte i 1972 Prinsens gate 26, hvor Halvorsens 
Conditori også holder til. Senere kjøpte Stortinget de 
fire andre gårdene i samme kvartal. I 2004 ble Stor
tingets bygningsmasse igjen utvidet da Akersgata 18 
ble til nytt komitéhus. Tunneler forbinder stortings
bygningen med disse bygningene, og her finner vi mye 
av Stortingets moderne kunst og samtidskunst. 

helt uavhengig fra Stortingets virke og den 
historiske samlingen. Ofte uten å henvise til 
en ytre verden som skal avbildes, utforsker 
disse kunstverkene heller ulike materialer 
gjennom kombinasjoner og kontraster. Dette 
ser vi særlig i Ann Cathrin November Høibos 
Untitled (Diptych) (side 61). Denne retningen i 
kunsten kan kalles nymaterialitet. 

Det nye, og felles for begge disse utsmyknings
oppdragene, var at det ble åpnet for kunst av 
utenlandske kunstnere. Dette var en tydelig 
endring i samlingspolitikken, som fra og med 
etableringen av kunstutvalget i 1990 slo fast 
at kunsten bare skulle være norsk. Etter at 
kunstutvalget ble etablert, har Storting et i 
all hovedsak kjøpt verk av etablerte, norske 
samtids kunstnere og modernister som 
AnnaEva Bergmans Grand Soleil (side 56). 
Noen av verkene har et tydelig politisk bud
skap, som Kjartan Slettemarks Nixon Visions 
(side 62), og et av de nyeste verkene i samling
en, Goshka Macugas The Fable of the Wolf, the 
Polar Bear, the Reindeer and the Cosmonaut 
(side 63), kan forstås som et innlegg i debatten 
om global oppvarming. 
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VOX POPULI, NORWAY
Verket Vox Populi, Norway (Folkets røst) ble 
bestilt for å henge i Stortingets komitehus. 
Da Tan fikk i oppdrag å lage et «portrett av 
Norge», lå det i oppgaven at verket skulle 
omfatte menn eskene som lever her i landet. 
Kunstneren gjorde seg da kjent med Stor
tingets bygninger og kunstsamling. Det som 
fascinerte henne mest, var de om lag 3500 små 
fotografiene av forhenværende representanter 
som henger i stortingsbygningens korrido
rer. Hun valgte da å benytte samme format 
og brune trerammer som dem. I Vox Populi, 
Norway har Tan avfotografert 267 bilder fra 
over 100 private fotoalbum fra syv ulike byer 

i Norge. De private bildene viser fest, feiring 
og ferie og de mer hverdagslige øyeblikkene. 
Fotoinstallasjon en viser ikke bare et unikt, 
men også et svært gjenkjennelig utvalg fra 
private fotoalbum.

Tan har lånt de private fotoene og hengt dem 
opp slik at de skaper gjenkjennelse og vekker 
gamle minner. Men hun har også løftet alle de 
små øyeblikkene opp til en større sammen
heng i måten de er hengt opp på. Helt til 
venstre er det et ultralydbilde, gravide kvinner 
og nyfødte barn. Så veksler livets små og store 
hendelser i de ulike fotoene som samtidig 
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flettes sammen med de fire årstidene for å 
ende opp nederst til høyre med vinter og be
gravelse. På denne måten blir verket som en 
livsfrise – fra unnfangelse til død. Verket viser 
hvordan det er å bli født, vokse opp og bli 
gammel i Norge. Selv om vi ikke nødvendigvis 
kjenner igjen ansiktene, vil vi derimot kjenne 
igjen situasjonene, klærne, stedene og hen
delsene. Verket viser ikke bare det som etter 
hvert er gamle fotografier, det tar oss også 
med til en førdigital verden. Fotoalbumet 
med små papirbilder er i ferd med å bli en del 
av historien, akkurat som tiden fanget i foto
grafiene blir fjernere og fjernere for tilskueren. 

Fiona Tan (1966): 
Detalj av Vox Populi 
Norway, 2003–2004, 
fotografier,  
222 x 736 cm.

Tan har selv kalt verket et uoffisielt gruppe
portrett, og på en måte er det et slags 
ikkevitenskapelig tverrsnitt av befolkningen. 
I den engelskspråklige verden (Tans mor er 
australsk) benyttes vox populi også syno
nymt med majoriteten i folkeopinionen. Tan 
gjentok, etter Stortingets verk, liknede foto
installasjoner i Sydney, Tokyo, Sveits (ingen 
spesifikk by) og London. Utgangspunktet for 
dem alle var de flere tusen små fotografiene av 
stortingspolitikerne, men i motsetning til de 
individuelle og identifiserbare portrettene, er 
Vox Populi, Norway et kollektivt fotoalbum. 
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NO°18 – 1956 GRAND SOLEIL
Kontrasten i bildet Grand Soleil – strålende 
solskinn – skapes mellom den asfaltsvarte 
bakgrunnen og den elliptiske formede solen 
AnnaEva Bergman har bygget opp som 
en mosaikk av gull. Med gjennomsiktige 
lag maling og skraping med palettkniven 
skaper Bergman dybde og relieffvirkninger i 
bakgrunnen, og som i middelalderske manu
skripter og ikoner anvender hun bladgull. 
Tittelen er på fransk fordi AnnaEva Bergman 
bodde og hadde store deler av sitt kunstner
iske virke i Frankrike, og nummeret foran 
forteller hvilket bilde i rekken det er malt som 
i året 1956. 

«Et strålende kraftfullt usannsynlig eventyr,» 
kalte Bergman sin første reise til NordNorge 
i 1950. Midnattssolen vakte en enorm 
fasinasjon da hun var på reise hjemom fra 
Frankrike. Etter reisen konsentrerte Bergman 
seg om naturen som motivkrets – alltid svært 

Anna-Eva Bergman 
(1909–1987): No°18 
1956 Grand Soleil, 
1956, eggtempera og 
bladgull på lerret,  
162 x 143 cm.

forenklet. Bergman ønsket ikke å reproduse
re naturen direkte, men heller å synliggjøre 
inntrykket av den og den intense stemningen 
naturen skapte i henne. Hennes landskap har 
en åndelig, nesten sakral, stemning og her blir 
solen gjengitt i monumental form som fyller 
billedrommet til bristepunktet. 

«Kunsten er Guds sprog til menneskene, og 
kunstneren er tolken,» skrev Bergman 23. 
april 1950. I Bergmans bilde finner vi det 
sublime gjort synlig for betrakteren ved et 
moderne minimalistisk formspråk, hvor 
uttrykket nok ikke hadde vært like tilgjenge
lig uten de sakrale assosiasjonene til kirke
mosaikk og ikoner bladgullet gir. Gullet i 
ikon et reflekterer for mennesket det himmel
ske. Slik blir Bergmans sol – jordens primær
kilde til energi – overjordisk. 
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Akrylmaling sprayet med airbrush i sirkler på 
et lerret gjør at det virker som om ringene av 
gult og gull pulserer inn og ut. Komposisjon
en med jevnt fordelte sirkler med samme 
sentrum gir en illusjon av bevegelse som 
gjør det vanskelig å opprettholde klart fokus 
eller et fast punkt når vi betrakter bildet. Det 
er nesten så den sveitsiske kunstneren Ugo 
Rondinone hypnotiserer tilskueren. 

Den sirkulære formen er uvanlig sammenlig
net med det tradisjonelle lerretet, som i re
gelen enten er firkantet eller rektangulær. På 
den måten er formen på lerretet og den sirku
lære komposisjonen ett. Det geometriske og 
rytmiske bildet er ett i en serie som kunstner
en har kalt «målskivebilder» og som han i en 
usammenhengende serie har gjentatt siden 
midt på 1990tallet. Som alle bildene i serien 
er tittelen på verket datoen det ble laget, 2. 
februar 2003, på tysk. Tittelen er en måte å 

Ugo Rondinone 
(1964): Zweiter-
februar zwei tausend-
und drei, 2003, akryl 
på lerret, diameter 
220 cm. 

kategorisere verkene på, men forteller oss 
ingenting om et innhold og styrer derfor ikke 
det vi ser. Rondinone tar heller ikke utgangs
punkt i noe gjenkjennelig fra denne verden 
i bildet, men ved å sette det i sammenheng 
med hans andre målskivebilder ledes tilskuer
ens assosiasjoner. At sirklene – i motsetning 
til en målskive – ikke har skarpe kanter, gir 
det ikke bare en dybde, men gjør også selve 
målet uskarpt eller uklart. Satt i sammenheng 
med AnnaEva Bergmans verk (side 56) kan 
det også oppfattes som en sol. 

ZWEITERFEBRUARZWEITAUSENDUNDDREI
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MOSAIKK 
I tunnelen under Wessels plass møter man 
skriften på veggen: «Atter og fram det er like 
langt. Ut og inn det er like trangt.» Tunnelen, 
som går mellom komitéhuset i Akersgata og 
stortingsbygningen, benyttes av represen
tantene hver gang det er møter i de ulike 
fagkomiteene. På den måten får det løsrevne 
Ibsensitatet, skrevet på veggen, en helt ny 
dimensjon og en aldri så liten politisk brodd. 

Ebba Bring og Astrid Nondals verk er delt 
i fire ulike deler og er integrert i veggen. 
Bestillingsverket er tilpasset arkitekturen i 
de ulike rommene og er utført i tradisjonell 
mosaikkteknikk med små biter innfarget 
glass satt inn i murpuss. I etasjen over 
tunnelen, ved inngangen fra Akersgata, 
møter besøkende to mosaikkbelagte 

sirkelformer: en labyrint og en knute. 
Under taket, på behørig avstand, har en 
fugl oversikt. Kunstnerne har selv antydet 
at den kan forstås som demokratiets vokter 
eller et symbol for den frie tanke. 

Teksten er et ledemotiv fra Henrik Ibsens Peer 
Gynt og går igjen hele fire ganger. Det er alltid 
storløgneren Peer selv som gjentar at: «Atter 
og fram, det er lige langt; ud og ind, det er lige 
trangt». Liksom det dramatiske diktet kan 
sitatet ved første lesning virke lett tilgjengelig 
og forståelig, men grunner man litt over det, 
rommer det både psykologisk dybde og rik 
symbolikk – og siden verket er i en tunnel, kan 
sitatet bli retorisk: Kommer man noen vei? 

Ebba Bring (1958) 
og Astrid Nondal 
(1958): Mosaikk, 
2004, Glassmosaikk i 
murpuss. 
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GOOD BYE PLEASANT HILL ROAD 
Det vi ser, er det som står igjen når deler av en 
bygning er revet. En vegg med gjenkjennelige 
spor etter noe som var der. Oppe til høyre er 
det avtrykk etter en lampe, fra den førte en 
ledning ned til en lysbryter og derfra ned til 
det som var en stikkontakt. Spor i en vegg er 
avtrykk av gjenkjennelige, daglige elektriske 
installasjoner. Plasseringen av avtrykkene 
i veggen slik vi ville finne dem i et hus, gjør 
dem umiddelbart gjenkjennelige. 

Clay Ketters rene og nøkterne former be
finner seg i grenselandet med håndverk og 
kunst. Under og etter studieårene arbeidet 
den amerikanske kunstneren som bygnings
arbeider og snekker. Veggen er altså ikke 
funnet eller saget ut fra et kondemnert hus, 
men møysommelig bygget opp av kunst

neren selv. Ulike, oppstrekede partier med 
tapet og malte flater danner en balansert 
komposisjon, og lyse pastellfarger minner om 
kjøkken innredninger fra 1960tallet. 

Good Bye Pleasant Hill Road er et verk i en 
serie bilder som Ketter har kalt Renovation 
Trace Paintings. De har alle navn etter gater 
og ordet farvel foran. Titlene underbygger 
opplevelsen av verkene som moderne, skapte 
ruiner. Nostalgisk lengsel og tristhet over arki
tekturens – og livets – forgjengelighet blir da 
en nærliggende følelse. 

Clay Ketter (1961): 
Goodbye Pleasant 
Hill Road, 1997, 
blandingsteknikk, 
180 x 180 cm.
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EN HJELPENEDE HÅND 
En kopi av den danske skulptøren Bertil 
Thorvaldsens berømte Kristusfigur har fått 
en hespe av lakserødt garn tredd mellom ut
strakte armer. I det Børre Larsen forsyner ham 
med garn, får Kristusskulpturens gest en ny 
mening. Det som i utgangspunktet er positu
ren Kristus trøsteren, blir til en hverdagslig 
syssel, og det opphøyde blir profant. Larsens 
verk er humoristisk, ironisk og samtidig 
under fundig i det to ting som tilsynelatende 
har lite med hverandre å gjøre, møtes. 

Larsen befinner seg innenfor en kunstnerisk 
tradisjon hvor masseproduserte, hverdags
lige gjenstander, som normalt ikke har en 
kunstnerisk hensikt, blir plassert inn i en 
kunstnerisk sammenheng, og derigjennom 
endrer betydning. Kristusfiguren er også et 

typisk kitschobjekt fordi det som i utgangs
punktet var et anerkjent kunstverk, har blitt 
masseprodusert. Som kopi har den liten verdi 
og egentlig lite med det opprinnelige verkets 
kunstneriske kvalitet å gjøre. 

Verket fremprovoserer brudd i vår vane
tenkning. Det kan virke sjokkerende siden 
avbildningen av Jesus settes i det som tilsyne
latende er en uærbødig sammenheng. Ved 
å alminneliggjøre den trøstende Kristus blir 
verket kanskje ikke så latterlige allikevel. I 
det Kristus utfører en tradisjonell kvinne
lig syssel, hvor garnet i hespe er tredd over 
Herrens hender og rulles til et nøste, blir det 
morsomme og lattervekkende også preget av 
avklaret ro og verdighet. 

Børre Larsen (1952): 
En hjelpende 
hånd, udatert, gips, 
bomullsgarn og 
ståltråd, 34 cm.
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UNTITLED (DIPTYCH) 
Ann Cathrin November Høibo utforsker i sin 
kunst hvordan ulike overflater og materialer 
skaper mening. Verket retter oppmerksom
heten mot måten det er utført på, hvilke ma
terialer det består av, og hvordan de sammen 
skaper spenninger. Deler av verkets tittel – 
diptykon – er gresk og betyr sammenbrettet, 
men her er de to vevde flatene opphengt side 
om side på plaststenger. 

Tekstil og vev har tusenårig historie, men 
Høibos verk har en uærbødig tilnærming 
til tradisjonen. En vev lages ved at renning, 
som er de langsgående trådene, får innslag 
av tversgående tråder. I dette tilfellet er de 
ulike fargede trådene av tradisjonelle materi
aler som ull og bomull, men også tyll, nylon, 
plast, og til og med en gul skolisse fra en Dr. 
Martenssko. I motsetning til tradisjonell vev, 
utført med en regelmessig, ofte tett nøyak
tighet, er det revner og råk i Høibos vek, en 

veksling mellom åpne og hardt knyttede 
partier. Der hvor tradisjonell vev skaper tette 
overflater med jevne mønstre, bryter Høibos 
verk opp slike flater og minner oss stadig om 
arbeidet med å veve og om materialene som 
brukes. Verket kan se ut som om det ennå er i 
en skapelsesprosess. 

Untittled (Diptych) ble laget til utstilling en 
Entanggled; Threads and Making på Turner 
Contemporary i England i 2017. Utgangs
punktet var en dialog med den svensknorske 
kunstneren Hannah Ryggens verk 6. oktober 
 1942. Ryggens vev er komponert som et 
triptykon og handler om henrettelsen av 10 
uskyldige sonoffer på Falstad leir 6. oktober 
1942 som svar på sabotasjeforsøk under 
HitlerTysklands okkupasjon av Norge. 
Høibos verk er abstrakt, men tar opp farge
holdningen fra Ryggens vev. 

Ann Cathrin 
November Høibo 
(1979): Untitled 
(Diptych), 2017, ull, 
tyll, bomull og nylon, 
250 x 322 cm. 
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NIXON VISISONS 
Nixon Visions tar utgangspunkt i en 
valgkamp plakat av presidenten Richard 
Nixon som Kjartan Slettemark hadde fått fra 
den amerikanske ambassaden i Stockholm i 
1971. Med saks og lim har han i seks collager 
gått løs på portrettet av presidenten og satt 
det sammen i ulike, stadig mer kaleidoskopisk 
oppløste konstellasjoner. Kvinnehånden med 
en kaffekopp er hentet fra en reklameplakat 
for den svenske produsenten Gevalia. 

Portretter i valgkampanjer benyttes for å 
vinne folkets tillit og stemmer. I likhet med 
reklameplakater blir valgplakater brukt til å 
underbygge inntrykket av kandidatens egnet
het og gode egenskaper – og å selge budska
pet. Ved å klippe sammen de masseproduser
te plakatene av en krigførende president og 
den hverdagslige kaffereklamen er det både 
en kritikk av krigen i Vietnam, amerikansk 
politikk og av konsumsamfunnet. 

Slettemark manipulerte i årene 1971–74 
Nixons ansikt i 64 collager og plakater. 
Perioden sammenfaller med Nixons valg
kamp, fornyede tillit som USAs 37. president 
og Watergateskandalen som førte til hans 
avgang i vanære. Collagene representerte 
også en kunstnerisk motstand til de etablerte 
verdiene i kunstverden ved at de tidligste ver
sjonene av Nixon Visisons ble trykket opp i et 
større antall offsetplakater og massedistribu
ert ved opphenging i Stockholm, utenfor den 
tradisjonelle kunstarenaen og laget av billige 
materialer. Det radikale, politiske budskapet 
var insisterende og gjentagende. Dermed 
benyttet Slettemark seg i sine protestbilder av 
samme produksjons og kommunikasjons
måter som verkene kritiserer. Nixon Visions 
i sine mange varianter fikk med årene også 
en stor pengemessig verdi som salgsobjekt i 
kunstmarkedet. 

Kjartan Slettemark 
(1932–2008): Nixon 
Visions, 1971, collage 
på papir, 56 x 47,5 
cm. 
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THE FABLE OF THE WOLF, THE POLAR BEAR, THE REINDEER AND THE COSMONAUT
fremmede i det norske landskapet, men mer 
kjent i kunstnerens østeuropeiske forestil
lingsverden som uttrykk for teknologisk frem
skritt og erobring av verdensrommet. I følge 
kunstneren er han også en kommentar til at vi 
kan sende mennesker til månen, men ikke ta 
vare på jorden. Bildet er vevet av maskiner på 
basis av en digital fotomontasje satt sammen 
av kunstneren med utgangspunkt i en rekke 
ulike landskap.

Som et nyere tilskudd til Stortingets kunst
samling er motivet høyaktuelt og går inn i en 
debatt om global oppvarming og artsmang
fold som munner ut i større spørsmål om vår 
eksistens og overlevelse. Menneskelige egen
skaper og laster forkledd som dyr går tilbake 
til Æsops fabler, hvor det var lettere å peke på 
en annen arts feil og mangler i forsøket på å få 
mennesket til å forstå sine egne. 

Goshka Macuga 
(1967): The Fable of 
the Wolf, the Polar 
Bear, the Reindeer, 
and the Cosmonaut, 
2018, vev,  
370 x 557 cm. 

Den store billedveven kan se ut som et sort
hvitt fotografi, og sort og hvitt er ikke den 
eneste kontrasten i dette landskapet. Til 
venstre er to mennesker utkledd som ulv og 
dens bytte, reinsdyret. Til høyre er isbjørnens 
eksistens truet av menneskets aktivitet – her 
fremstilt som en kosmonaut – og klima
endringene det skaper. En av syndebukke
ne skimtes også til venstre bak trærne, en 
oljeplattform. På andre siden av fjorden til 
høyre er den historiske Eidsvollsbygningen og 
sametingsbygningen. 

Den polske kunstneren Goshka Macuga tar i 
dette bestillingsverket utgangspunkt i histo
risk og fotografisk materiale, blant annet fra 
demonstrasjoner på Eidsvolls plass, og plakat
ene i verket er hentet fra de protesterendes 
slagord. James Bovards tekst på engelsk er om 
ulvene og lammet – rett ved ulven og reinsdy
ret. Arne Næss siteres av dyrevernsorganisa
sjonen NOAH, og isbjørnen sukker over 
varmen. Kosmonauten og romkapselen virker 
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Eidsvolls plass  
– politikkens torg

I 1936 ble en modell 
i full størrelse av 
Wilhelm Rasmussens 
(1879–1965) 
Eidsvollsøyle 
prøveoppsatt på 
Eidsvolls plass. Den 
gang med en løve på 
toppen. 
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Plassen fikk sitt navn i 1864 da stortingsbyg
ningen var under oppføring. Tanken var å 
understreke forbindelsen mellom Riksfor
samlingen på Eidsvoll og Stortinget. Året etter 
kom løvene på plass foran stortingsbygningen 
og med dem tilnavnet Løvebakken. 

Til Grunnlovens 100årsjubileum var det 
et ønske om å skape et nasjonalmonument 
foran stortingsbygningen. Tanken om et 
nasjonalmonument hadde første gang blitt 
lansert av Henrik Wergeland allerede i 1836, 
lenge før stortingsbygningen var påtenkt. 
I 1910 foreslo Bjørnstjerne Bjørnson at 17. 
maikongen fra 1814, Christian Frederik, 
måtte være den sentrale figuren på dette 
monu mentet. Ingen av forslagene ble til noe. 

Allerede i 1881 hadde den første innsam
lingsaksjon blitt lansert, men den førte ikke 
til noe nasjonalmonument. Et nytt forsøk 
kom i 1905, men først i 1925 ble en konkur
ranse om et nasjonalmonument utlyst, og 
kunstneren Wilhelm Rasmussen vant med 
den såkalte Eidsvollssøylen. I 1939 var rundt 
halvparten av søylen ferdighugget i granitt. 
Da krigen brøt ut, stoppet arbeidet helt opp, 
og etter 1945 ble den halvferdige søylen lenge 

Ytringsfriheten er forankret i Grunnlovens § 100, som 
sier at «Frimodige ytringer om statsstyret og hvilken 
som helst gjenstand er tillatt for enhver». En av landets 
mest kjente arenaer for markeringer, demonstrasjoner 
og ytringer er Eidsvolls plass. To av kunstverkene på 
plassen har gitt navnet til Løvebakken, men ett verk 
ble så omstridt at det aldri kom på plass. 

liggende i et skur på Skøyen siden kunstneren 
hadde vært medlem av Nasjonal Samling. 
Bildende Kunstneres Styre anbefalte i 1964 at 
Rasmussen skulle fullføre søylen, men kunst
neren døde året etter. Stortinget ba i 1968 om 
en anbefaling fra Kulturrådet som konklu
derte med at søylen ikke burde ferdigstilles 
siden kunstneren ikke kunne gjøre det selv. 
Først i 1992, etter at Stortinget som eier hadde 
gitt avkall på den, reiste motstandsmann og 
hotelleier Åmund Elvesæter søylen i Bøver
dalen ved siden av sitt hotell Elveseter. Den 
34 meter høye søylen er prydet med relieff fra 
norsk historie fra slaget ved Hafrsfjord frem 
til Eidsvoll i 1814, og på toppen troner Harald 
Hårfagre til hest. På Eidsvolls plass var en 
fullskala modell bare oppsatt noen måneder 
i 1936. 

Siste tilskudd til Eidsvolls plass kom i forbin
delse med Grunnlovens 200årsjubileum i 
2014, da fikk Christian Frederik sin skulptur 
avduket (side 67). Alle kunstverkene som er på 
Eidsvolls plass i dag, unntatt stortingsløvene, 
har kommet dit som resultat av markering 
av historiske hendelser. På den måten er 
Eidsvolls plass både en arena for praktisering 
av ytringsfrihet og for historiefortelling. 
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Christopher Borch 
(1817–1896): 
Stortingsløve I, 1865, 
granitt, 130 x 115 x 
216 cm. 

STORTINGSLØVENE
Det norske riksvåpenet er et av de eldste i 
Europa og har sin opprinnelse fra 1200tallet 
da en løve ble benyttet som merke for 
Sverreættens konger. Løven kom etter hvert 
til å bli benyttet som symbol også for andre 
norske kongeslekter. I dag er den oppreiste 
løven med øks symbol for Kongen og staten, 
og i senere tid også en del av Stortingets 
visuelle profil. De to liggende løvene foran 
bygningen har kommet til å symbolisere 
Stortinget i folks bevissthet. Betegnelsen 
Løvebakken brukes ofte som synonym for 
stortingsbygningen og historisk har løver vært 
mye brukt i skulpturer som tegn på makt og 
for å inngi ærefrykt, spesielt foran palasser og 
offentlige bygninger. Da løvene ble avduket i 
1865, var de ikke bare Stortingets aller første 
kunstverk, men også Christianias aller første 
friluftskulpturer.

Stortingsarkitekt Emil Victor Langlet hadde 
ideen om å la to løver vokte inngangen til 
Stortinget. Han diskuterte dette med billed
hugger Christopher Borch, som han ble kjent 
med under studietiden i Roma. Borch tegnet 
og modellerte det han kalte «de godmodige» 
løvene som vokter hovedinngangen til 
stortingsbygningen, men det var straffanger 
fra Akershus festning som hugget dem ut 
av nordmarkitt fra Grorud. En av dem var 
Gudbrand Eriksen Mørstad fra Øystre Slidre 
i Valdres, som var dømt for et overlagt drap, 
men som hadde fått dødsstraffen omgjort til 
livsvarig straffarbeid på Akershus festning. 
Etter å ha fullført løvene skal han etter sigen
de ha blitt benådet i 1872 «for fortjenester 
mot Norges nasjonalforsamling». Mørstad 
fikk hjelp av en annen fange, som bare er 
kjent ved navnet Sivert.
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DEN UNGE KONGEN  
(CHRISTIAN FREDERIK)
Blystad vant også konkurransen om monu
mentet over Christian Frederik – kalt Den 
unge kongen – i forbindelse med Grunn
lovens 200årsjubileum i 2014. Riksforsam
lingen på Eidsvoll valgte Christian Fredrik 
enstemmig til konge, men allerede da var det 
betydelig opposisjon både mot hans politikk 
og mot hans person (se også side 10). Ved 
grunnlovsjubileet i 2014 ble det satt punktum 
for den mer enn 100 år lange striden om 
et nasjonalt minnesmerke over Christian 
Frederik. De som var for, hevdet at Christian 
Frederik sørget for at Norge fikk både selv
stendighet og egen grunnlov. De som var mot, 
hevdet at han hadde ikke kjempet hverken 
for Norges behov eller for demokrati, men 
mest for egne interesser. 18. mai 2014 ble 
skulpturen avduket som gave fra regjeringen 
til Stortinget.

Kristian Blystad 
(1946): W.F.K. Christie, 
1989, granitt, 336 cm. 
 
 
Kristian Blystad 
(1946): Den unge 
kongen (Christian 
Frederik), 2014, 
granitt, 350 cm.

WILHELM FRIMANN KOREN CHRISTIE 
På Løvebakken til høyre for hovedinngangen 
står det en helfigur av W.F.K. Christie, Stor
tingets første president. Statuen ble avduket 
16. mai 1989 i forbindelse med Grunnlovens 
175årsdag. Christie var riksforsamlingens 
faste sekretær og ble president ved det første 
overordentlige storting høsten 1814. Kunst
neren Kristian Blystad har meislet Christie ut 
av rødlett granitt. Stortingets første president 
holder Grunnloven i sin høyre hånd. Christie 
har mer enn noen annen æren for at Norges 
selvstendige stilling ble bevart i unionen med 
Sverige gjennom Grunnloven av 4. novem
ber. Hans innsats under forhandlingene med 
Sverige i 1814 har gjort at han omtales som 
«Grunnlovens forsvarer». Skulpturen er ikke 
helt løst – hugget ut – fra granittblokken, og 
Christie fremstår som en del av det faste, nor
ske fjellet i sin kamp for å verne om Norges 
selvstendighet i unionen med Sverige.
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Stinius Fredriksen 
(1902–1977): Johan 
Sverdrup, 1964, 
bronse, 247 cm.  
Tilhører Oslo 
kommunes 
kunstsamling 

Kjell Grette 
Christensen (1940): 
Stortingspresident 
Carl Joachim Hambro, 
1994, bronse, 380 cm. 

STORTINGSPRESIDENT CARL JOACHIM 
HAMBRO 
Bronseskulptur av Stortingspresident Carl 
Joachim Hambro med en hånd hvilende på 
en forlenget sokkel som støtter figuren og en 
i hoften. Kjell Grette Christensens skulptur 
gir inntrykk av at Hambro har stoppet opp 
et kort øyeblikk, kanskje under en av sine 
berømte taler. Plinten som han støtter seg 
til, kan da forstås som en talerstol. Hambro 
organiserte togtransporten for stortingsre
presentantene, regjeringen og kongefamilien 
ut av Oslo den 9. april 1940. Han utformet 
også Elverumsfullmakten. Hambro var 
stortingspresident mer eller mindre sammen
hengende i perioden 1926–45. Stortingets 
president skap ønsket opprinnelig at skulptu
ren av Hambro skulle reises i forbindelse med 
50årsminnet for 9. april 1940, men tiden ble 
for knapp for å rekke det. Skulpturen ble der
med vedtatt reist av Stortingets presidentskap 
9. april 1990, men først avduket i 1994. 

JOHAN SVERDRUP 
Skulpturen av Johan Sverdrup ble avduket 
i forbindelse med 80årsmarkeringen av 
Sverdrups regjering, og med den starten på 
parlamentarismen i Norge (se også side 28). 
Etter stortingsvalget i 1882 fikk venstresiden, 
med Sverdrup som leder, over 60 prosent av 
stemmene. Det store stridsspørsmålet i valg
kampen var om statsrådene skulle ha adgang 
til Stortinget. Venstresiden ville at regjeringen 
skulle møte de folkevalgte i stortingssalen og 
svare for sine handlinger. Regjeringen gikk av 
etter en riksrettssak i 1883, og parlamentaris
men fikk et gjennombrudd året etter. 

Helskulpturen i bronse av Stinius Fredriksen 
viser Sverdup med lorgnetten – som han var 
så kjent for å veive med når han talte – i høyre 
hånd og i den venstre muligens en sammen
rullet tale? Skulpturen ble reist av Stortingets 
presidentskap for innsamlede midler og bidrag 
fra Oslo kommune i 1964, men først i 2007 ble 
parlamentarismen nedfelt i Grunnloven. 
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CHRISTIAN MICHELSEN 
Nedenfor Løvebakken mellom de to løvene, 
ut mot Eidsvolls plass står en byste av 
Christian Michelsen (1857–1925). Både som 
regjerings medlem og senere statsminister 
var Michelsen sentral i prosessen som ledet 
frem til unionsoppløsningen fra Sverige i 
1905, etter 91 års union. Det var i første rekke 
hans initiativ som stod bak den fremgangs
måten som ble valgt og som førte frem til 
7. junibeslutningen. 

Unionen fra 1814 ble til som resultat av 
at DanmarkNorge hadde kjempet på 
Napoleons side mot Sverige og stormaktene 
Russland, Østerrike, Prøysen og Storbritannia. 
Som tapende part avstod kong Frederik VI av 
Danmark Norge til Sverige. Unionen mellom 
Sverige og Norge var en forening av de to 
separate og selvstendige kongeriker og av en 
helt annen natur enn unionen med Danmark, 
hvor Norge var en provins i hel staten. 
Periode vis misnøye ble gradvis erstattet av 

innbitt kamp for symbolsaker gjennom 
1800tallet, og etter 1884 og den gryende 
parlamentarismen var Norges krav stadig mer 
uforenlige med unionens eksistensgrunnlag.

Per Palle Storms portrettbyste av Michelsen 
ble først utført i leire og så støpt i bronse. Det 
er tydelig å se hvordan Michelsen nesten 
stiger opp av basen hvor kunstnerens håndav
trykk i leiren fortsatt er synlig i den støpte 
bronsen. Storm var kjent for sin gode person
karakteristikk. Michelsen hadde han aldri 
møtt, men han har avbildet den taleføre stats
ministeren med et blikk som ikke bare vender 
bort fra betrakteren og mot det fjerne, men 
som også ser ut til å vende mot et mål. Ved 
sin avgang som statsminister ble Michelsen 
hyllet av «det største folketog noensinne i 
Kristiania». Bysten ble først avduket 7. juni 
1980 på 75årsdagen for unionsoppløsningen 
fra Sverige. 

Per Palle Storm 
(1910–1994): 
Christian Michelsen, 
1980, bronse, 87 cm. 

69



LITTERATUR

Bjerke, Ø.S. (2008). Arne Ekeland: broen til Melkeveien. Oslo: 
Henie Onstad Kunstsenter: Labyrinth Press.

Bjerke, Ø.S. (2000). Skulptur: Kjell Grette Christensen. Oslo: 
K.G. Christensen.

Eggum, A. (Red.) (1994). Edvard Munch: portretter. Oslo: 
Munch-museet: Labyrinth Press.

Fure, E. (2013). Eidsvoll 1814. Oslo: Dreyer.

Haverkamp, F.E. (1992). Hans Gude. Oslo: Aschehoug.

Holta, A.L. (2008). Svaberg som form, svaberg som 
metafor: en undersøkelse av Inger Sitters maleri 1954-1979 
med hovedvekt på svaberg, stein og fjell som motiv og 
inspirasjon. (Mastergradsavhandling). Universitetet i Oslo.

Iversen, T.S. (Red.) (2019). Materialets tale: kunstens taktile 
språk. Oslo: Stortinget : KORO. 

Lange, M. & Ljøgodt, K. (2000). Otto Sinding: maleren som 
ikke ville begrense seg. I K.R. Steinsvik, Kunstnerbrødrene. 
Vikersund: Stiftelsen Modums Blaafarveværk.

Ley, S. van der [et al.] (2015). Fiona Tan: Geography of time. 
London: Koenig. 

Ljøgodt, K. (2011). Historien fremstilt i bilder. Oslo: Pax.

Lyngmo, I. H. (2011). Nixon visions av Kjartan 
Slettemark: en semiotisk inspirert kontekstanalyse. 
(Mastergradsavhandling). Universitetet i Oslo. 

Messel, N. (1995). Ludvig Karsten. Oslo: Messel.

Petersens, M. af (Red.) (2009). Clay Ketter. Stockholm: 
Moderna Museet. 

Rudie, G. (1983). Falskmynteren som hogde 
stortingsløvene. Byminner (1), 5–11.

Serck-Hanssen, C. (2014). Kongelige portretter: monarkiet i 
kunsten 1814–2014. Oslo: Orfeus. 

Sørvåg, T. Å. (2009). Alt blir som en visjon: en lesning av 
Anna-Eva Bergmans verk Grande Montagne d’argent. 
(Mastergradsavhandling). Universitetet i Bergen.

Thiis-Evensen, T., Winge, S.S. & Aamold, S. (2000). Stortinget 
og kunsten. Oslo: Stortinget.

Thue, O. (Red.: K. Berg) (1997). Christian Krohg. Oslo: 
Aschehoug.

Trætteberg, H. (1974). Offentlig heraldikk i Norge 1921–
1975. Oslo: Kunstnernes Hus.

Ugelstad, J.S. (2014). Portretter 1814–2014. Oslo: Sem & 
Stenersen.

Winge, S.S. (1994). Eidsvold 1814: historiemaleri og 
samtidsdokument (bd. 1-2). (Magisteravhandling). 
Universitetet i Oslo.

Woll. G. (2008). Edvard Munch: samlede malerier: Bd. 4. 
1921–1944. Oslo: Cappelen Damm.

Østby, L. (Red.) (1982-1986). Norsk kunstnerleksikon: 
bildende kunstnere, arkitekter, kunsthåndverkere (bd. 1-4). 
Oslo: Nasjonalgalleriet: Universitetsforlaget.

OPPHAVSRETT:

Side 10: © Daniel Hvidt 2019
Side 11: © Christopher Rådlund 2019
Side 14: © Harald Dal / BONO 2019
Side 15: © Kira Wager / BONO 2019
Side 17: © Anne Vistven / BONO 2019
Side 21: © Agnes Hiorth 2019
Side 22: © Jan Thomas Njerve 2019
Side 23: © Tore Juell/ BONO 2019
Side 24: © Arne Kavli / BONO 2019
Side 25: © Henrik Sørensen / BONO 2019
Side 25: © Mimi Falsen 2019
Side 26: © Halfdan Strøm / BONO 2019
Side 26: © Otto Valstad 2019
Side 34: © Tom Gundersen / BONO 2019
Side 35: © Trine Folmoe 2019
Side 36: © Torleiv Agdestein 2019
Side 37: © Wilhelm Rasmussen / BONO 2019
Side 44: © Else Hagen 2019
Side 45: © Arne Ekeland / BONO 2019
Side 47: © Inger Sitter / BONO 2019
Side 48 og 49: © Sissel Blystad / BONO 2019 
Side 51: © Outi Pieski

Utvalg og tekster: Eivind Torkjelsson 
©Stortingets administrasjon, Kommunikasjonsavdelingen Oslo 2019
ISBN 978-82-8196-146-3
Bokmål 1. opplag
Layout og trykk: Stortingets grafiske seksjon
Se mer av Stortingets kunstsamling eller meld deg på kunstvandring: www.stortinget.no 
Bilde på omslaget: 
Oscar Wergeland (1844–1910): Utsnitt av Eidsvold 1814, 1884–85, olje på lerret, 285 x 400 cm. 

Side 52 og 58: © Ebba Bring/Astrid Nondal / BONO 2019
Side 54 og 55: © Fiona Tan / BONO 2019
Side 56: © Anna Eva Bergman / BONO 2019
Side 57: © Ugo Rondinone  2019
Side 59: © Clay Ketter / BONO 2019
Side 60: © Børre Larsen / BONO 2019
Side 61: © Ann Cathrin November Høibo / BONO 2019
Side 62: © Kjartan Slettemark/ BONO 2019
Side 63: © Goshka Macuga / BONO 2019
Side 67: © Kristian Blystad / BONO 2019
Side 68: © Stinius Fredriksen / BONO 2019
Side 68: © Kjell Grette Christensen / BONO 2019
Side 69: © Per Palle Storm / BONO 2019

Foto:
Alle foto er tatt av Stortingets fotograf, med unntak av: 
Side 9: Foto: Jaques Lathion/Nasjonalmuseet 
Side 12: Foto: Jacques Lathion/Nasjonalmuseet
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