A. C. SVARSTADS OSLO-MALERIER

At A. C. Svarstad skulle bli Oslo-maleren par excellence kan rent overJT\. fladisk sett synes nokså eiendommelig i betraktning av at Svarstad
var bondefødt og at hans slekt og det miljø han stammet fra hadde liten
eller ingen umiddelbar tilknytning til landets hovedstad. Den kultur
hvis tradisjoner han vokste opp i og som han for øvrig hele livet gjen
nom i høy grad følte seg som representant for, stod fjernt fra og endog
fremmed overfor alt som hadde med byliv og byvesen å gjøre, og særlig
savnet den ethvert direkte tilknytningspunkt til nettopp den spesielle
side av bykulturen som Svarstad kom til å bli vår malerkunsts for
nemste og fortroligste tolker av.
Man bør antagelig avstå fra vidløftige og spissfindige forklaringer
på dette nokså paradoksale forhold og kanskje helst slå seg til ro med at
nettopp det paradoksale ved denne Svarstads eiendommelige dobbeltstil
ling som kunstner og kulturpersonlighet på mange måter er forklaring
nok i seg seiv. Både ved mennesket og ved maleren Svarstad er det et ele
ment av paradoks, av dobbelthet og av indre motsetning som på en gang
skremmer og fengsler, som undertiden forvirrer, men som stundom
også øver en uimotståelig tiltrekning og som iallfall alltid forlener
hans verker med en viss udefinerbar undertone som gir stoff til etter
tanke og refleksjon.
Denne forunderlige undertone hvis klang lyder så dempet og diskret
og så umerkelig var, og forsiktig fornemmer man allerede i det eldste
kjente Oslomaleri fra Svarstads hånd, «Nr. 19». Maleriet er signert
1899, og dets motiv er
som det vil fremgå av biidets titel
Møller
gatens fengsel hvis dystre murmasser ruver tungt og trist mot himmelen
tidlig i grålysningen. Koloritten er kjølig og mørk, vesentlig svart, grå
og blå med et ypperlig innsatt element av mørkegrønt og viser tydelig
9

St. Hallvard. 1950.
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at biidets opphavsmann
ikke er helt up åvirket av
samtidens nyromantiske
strømninger. Men det me
lankolsk-romantiske drag
* * t
i^i som preger bildet er til
mm *?
sp bakeholdenhet og diskret,
for hans maleriske fortel
lerstil har allerede i dette
hans første mer bemerkel
sesverdige bybilde fått sin
strenge og realistiske form
og anstrøket av romantikk
må så å si leses mellom lin
jene og ikke i dem.
Svarstads interesse for
den by som kom til å innta
en så sentral plass, ikke
bare i hans kunstneriske
motivkrets, men også i
hans private tilværelse,
var særdeles omspennende
og gjaldt ikke bare røn
Mollergaten 19. Tilh. Rich. Hambro, Oslo
ner og bakgårder på øst
Foto: Væring.
kanten, skitne og triste
murmasser i de mest solfattige deler av liovedstadens sentrum og rød
svarte fabrikker med himmelstrebende skorsteiner mot en luft som var
gusten av sot og røyk, men også byens elegantere villastrøk og dens
bortgjemte utkanter hvor byen bolder pa a fordrive landet, og b\oi
frodige jorder og dyrket mark gradvis må vike plassen for en rotet og
plan! øs forstadsbebyggelse. Et maleri av nettopp denne sistnevnte art
er «Utsikt fra Ekeberg»
malt i 1902
nå i Lillehammer bys maleri
samling. Maleriet representerer Svarstads debut-arbeid pa Staten. Hei
er det umulig å spore seiv de fjerneste reminisenser av nyromantisk
påvirkning. Malemåten er impresjonistisk i ordets beste forstand, ledig

238

A. C. SVARSTADS OSLO-M ALERIER

artistisk og uanstrengt. Men
den stemning som behersker
bildet er også her langt rikere
og mer komplisert enn det av
den som inneholdes i verkets
enkle og bramfrie foredrag.
Det etterlater en besnærende
følelse av noe usagt som nett
opp fordi det ikke sies ut
trykkes på den eneste riktige
måte.
Fra samme år stammer
maleriet «Fabrikk-piken»,
hvormed Svarstad gjorde seg
meget bemerket. Det er jo
nettopp portrettet av kvin
nen fra disse fabrikkstrø
kene som Svarstad i denne
tiden behandlet i sin kunst
og i biidets bakgrunn skim
ter vi da også de mørke
silhuetter
av Kristianias
fabrikkpiper og sotete fabrik
strøk. Slik så hun ut Kristi
Fra Akershus. Ca. 1912.
anias fabrikkpike den gang,
Foto: Væring.
der hun i grålysningen hastet
til sitt fabrikkarbeid
blek av for lite søvn og for lite luft
med
sjalet om skuldrene og matspannet i liånden. Dette portrettet bører
derfor naturlig bjemme i Svarstads samling av hovedstadsmalerier.
Dette portrettet i samlingen gir kanskje et svar på det paradoksale i
at nettopp bondegutten Anders Castus Svarstad ble Oslo-maler
by
måler i det hele tatt. Visstnok var han hele sitt liv et motsigelsens tegn,
men tross dette er linjen i hans utvikling klar og strak: Den preges
nemlig stort sett av harmoni og jevn vekst og ikke av brå omskiftelser,
eller som f. eks. tilfellet er for Picassos vedkommende: av antitetiske
v*ép

•* ••

jf*' .

i

ilkMm

?l

lj

**

„

239

A. C. SVARSTADS OSLO-MALERIER

Studie fra Akershus, 1900—03. Tilh. fru Ragnhild Reimers. Foto: Væring.

pendlinger mellom ytterlighetene. Nettopp fordi Svarstad gjennom sm
ætt badde slike dype rotter i vår bondekultur, ble omplantningen til by
miljøet en prøvestein på tilpasningsevnen og levedyktigheten i de tradi
sjoner ban tok i arv. Han viste seg arven voksen og omplantningen
kom derfor ikke til a tappe sevjen i bans sinn, men beriket den med
fruktbare tilfang av nye og friske safter.
Grunntonen i hans kunst var ganske enkelt en hyldest til arbeidet,
til den produktive trang som bærer livet og samfunnet såvel blant byens
som blant bygdenes mennesker. Det ene ord: arbeid
mettet som det
er av både tradisjonelle og revolusjonære elementer, ble den geniale
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Fra Akerselven, 1908—12. Tilh. Drammens faste galleri.
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formel som i klassisk enkelhet sammenfattet hans på en gang rasjona
listiske og mystiske kunstfilosofi til et velsignet udoktrinært og lettfatte
lig program. (Dette program som i sin nøkterne strenghet og sitt übøye
lige krav til klarhet, orden og disiplin står så usigelig fjernt fra isme
kunstens vage og pretentiøse slagord, vakte liten anklang i hans samtid).
For å forstå Svarstads Oslo-maleri, er det derfor nødvendig at man
har kSart for seg at inspirasjonskilden kverken har vært ønsket om å
lage partipolitisk sosialpropaganda eller overflatisk estetisk nysgjerrig
het overfor en lite utnyttet motivkrets. Det som fengslet og betok Svar
stad var torgene, fabrikkene og havnepartiene i Oslo og andre europé-
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Strøket ved Gamle Aker, ca. 1905. Foto: Vcering.

iske storbyer
på grunn av den monumentalt konsentrerte åpenbaring
av menneskelig virkelyst og arbeidstrang disse synsinntrykk overveldet
ham med. En slik overveldende sum av menneskelig skapertrang og
yteevnen som et mektig boligkompleks midt i storbyen, et fabrikkanlegg
i røyk og damp med duren av maskiner i ustanselig virksomhet under
kontroll av flittige hender og våkne hjerner, utløste hos Svarstad en
slags alvorstung jubel
en benrykkelse som ikke var ekstatisk, men
sindig reflekterende. Han absorberte inspirasjonen i ett eneste tungt,
men befriende andedrag som fylte hans lunger og gav sinnet stoff til
fyndig episk fabulering.
Men for den som iakttar Svarstads bybilder i fordypelse, og som søker
å trenge inn til kjernen av den brede rolige strøm i hans maleriske
foredrag, vil man bak den sindige episke beretning i hans maleri merke
en voldsom og fortettet dramatisk patos, dempet og taktfull i sin form
og nesten besettende i sin heroiske strenghet.
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Fra Akerselven ved Graah fabrikker, 1912—16. Foto: Væring.

A. C. Svarstads store gjennombrudd kom i 1906 da han stilte ut
«Myrens mekaniske verksted»
et av Svarstads
og også norsk kunsts
sentrale verker. Det tilhører nå Bergens billedgalleri. Med dette verk
stod han fram som en fullt ferdig kunstner med et modent kjennskap
til sin oppgave og i full klarhet over de krav den stilte til ham.
Den
røkmettede luften, sotsvart og med tunge gustne skyer av kullstøv og
skitten motordamp anslår en dyster og fengslende valørakkord som
med kontrapunktisk fulltonende resonnans varieres i fabrikkbygnin
gens ulmende dyprøde murmasser og de sterkt mørk-grønne rørdeler i
forgrunnen, slik at biidets enkle koloristiske kraft griper en med sin
orkestrale klangfylde.
Mindre vellykket er derimot hans neste store Oslobilde: «Åpningen
av Folkets hus», 1908. (Tilh. Oslo Bymuseum). Biidet ble malt etter
hans hjemkomst fra Briigge som han hadde besøkt da han etter å ha
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IJasle bruk i Østre Aker, 1916. Tilh. grasserer Th. Bull, Oslo.

stilt ut «Myrens Mekaniske Verksted»» ble tildelt Houens store stipen
dium.
Fra 1906 til 1913 foretok Svarstad flere studiereiser i Europa og
malte bypartier i England, Frankrike, Belgia og Italia bl, a. Etteråt
han i 1913 slo seg ned i Oslo for godt ble han for alvor Oslos maler.
Hans bybilder fra andre land vitner om en dyp interesse og en hen
given kjærlighet til bymotivet. Han forelsker seg i det ene byparti etter
det andre, for endelig å overføre all sin forkjærlighet til bymotivet til
Oslo.
Ti] denne by kom han som gutt da han fulgte faren på raarkedsreiser
til mørke og triste losjihus. Som ung rnalersvenn var det neppe
heller lyssidene ved Oslo han lærte å kjenne, men han elsket denne
hven og underla seg alle dens varierte partier i sin malerkunst: fabrik
kene og rønnene, de særpregede partier, villastrøkene, omegnen. Hver
detalj i byens ansikt tilegnet han seg og gjengav i sine verker.
Fra 1913 til 1920 bor Svarstad i Oslo uten avbrytelser, og fra denne
perioden stammer en serie av hans beste Osloverker. De siste tre ar
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Trefoldighetskirken 1915. Tilh. grosserer Th. Bull, Oslo.
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av perioden bodde han på Sinsen, og en del av hans verker er hentet
fra strøket her oppe. Et av hovedverkene «Hasle Bruk» (48 X 84)
(1916), tilhører grosserer Theodor Bull. Det samme gjør «Utsikt over
Oslo fra Sinsen» (også 1916). (76 X 101).
Svarstads Oslomaleri spenner over et tidsrom av temmelig nøyaktig
et halvt århundre. Det var i 1890-årene han brot med håndverks
malingen og begynte å utfolde sitt medfødte malertalent. Det var nett
opp i Oslo han søkte og fant sine første motiver.
Da Svarstad etter forrige verdenskrig i 1920 atter dro utenlands, kunne
han se tilbake på 25 års virke som Oslos egen maler, og i årene inntil
hans død i august 1943 fortsatte han dette virke, utviklet og utdypet det.
Det er nemlig bemerkelsesverdig hvilken rolle Oslo spiller i hans
motivkrets. Vi får et visst inntrykk av dette når vi gjennomgår en av
katalogene fra en av de mange utstillinger sorn etter 1945 har vært
arrangert for harn.
Göteborg Konstförening inviterte til minneutstilling besten 1947.
Utstillingen omfatter 64 verker. 26 av dem har Osloftiotiver
altså
mer enn tredjeparten av de representerte. De representerte titler er Oslo
i et notteskall, og vi medtar dem ber fordi de Oslomalerier som har
vært utvalgt til en slik representasjonsutstilling vel må anses som hoved
verker i denne genre:
1. «Nr. 19» (Møllergatens fengsel). P. E. Oslo.
2. «Fra Vognmannsgaten, Hammersborg». Bergens Billedgalleri,
Bergen.)
3. «Skisse fra Ekeberg», 1902 (61 X 64). Lillehammer Bys Malerisamling, Lillehammer.
4. «Akershus» (57 X 77). Fru Ragnhild Reimers, Oslo.
5. «Utsikt over Kristiania fra Mærrahaugen» (117 X 158). Arkitekt
Andr. H. Bjercke, Oslo.
6. «Trefoldighetskirken» (43 X 45). Overlærer Per Kviberg, Oslo

Tiden 1906—1910.
7. «Myrens Mekaniske Verksted» (104 X 133). Bergens Billedgal
leri, Bergen (1906).
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8. «Utkant av Oslo» (45 X 61). Direktør Thorsten Laurin, Stock
holm.
Tiden 1911 —1920.

9. «Hasle Bruk» (0. Aker), 1916. Tilh. grosserer Th. Bull, Oslo.
10. «Utsikt over Oslo fra Sinsen», 1916 (76 X 101). Tilh. grosserer
Th. Bull, Oslo.
Tiden 1921 —1930.

11. «Kampen i Snøslaps» (51 X 62). Tilh. fru A. Flood Mortensen,
Skien.
12. «Kampen Kirke». Tilh. ingeniør Herman F. Obstfelder, Oslo.
13. «Klosterruiner på Hovedøya», 1926 (38 X 46). Malerens barn.
14. «Temperastudie» til Nasjonalgalleriets gassverksbilde: «Mot
kveld», 1929 (24,5 X 42). Tilh. fru Johs. Ollendorff, Slemdal pr. Oslo.
15. Studie til «Den store gassbeholderen» (Oslo lysverker), 1930
(42 X 56). Tilh. stud. mag. H. B. Undset Svarstad, Oslo—Lillehammer.
Målerier etter 1930.

16. «Youngstorvet», 1930 forarb. til «Plan for livorledes Folketeater
tomten skulle være regulert». (Freia Chokoladefabrik). Malerens
arvinger.
17. «Holdeplass i Gamlebyen, Oslo», 1937.
18. «Studie» til föregående. Malerens arvinger.
19. «Foss bryggeri sett sydfra.» Malerens arvinger.
20. «De røde fabrikker», 1938. Tilh. skolebestyrer B. A. Grime
land.
21. «Fra Tøyen Have.» Malerens arvinger.
22. «Utsikt mot Bygdøy fra mitt atelier.» Tilh. fru Ebba SvarstadLørhammer.
23.
24.
25.
26.

«Skib i opplag ved Oslo liavn.» Malerens arvinger.
«Studie fra Ringnes Bryggeri.» Malerens arvinger.
«Fra Beyerbrua.» Malerens arvinger.
«Verandastudie.» Malerens arvinger.
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På minneutstillingen i Hønefoss var foruten en del av disse nevnte
representert :
27. «Parti fra Enerhaugen», malt 1923 og tilhørende fru Signe
Undset Thomas.
28. «Konene ved vannposten.» (Gårdsinteriør fra Kampen (1923
—25). Tilh. apoteker Hundstad, Hønefoss.
29. «Utsikt over Gabelsgate fra mitt atelier.» Tilh. fru Ebba Svar
stad-Lørhammer.
På utstillingen i Trondhjems kunstforening i september 1948 var
representert:
30. «Fra Gamlebyen» (ca. 1904). Maleriet tilhørte Sigrid Undset,
og ifølge hennes vilje vil det nå tilfalle enten Lillehammer bys maleri
samling hvor Svarstad tidligere er representert med flere Oslomalerier
eller Nasjonalgalleriet.
31. «Bulmurt» var også med på utstillingen i Trondhjem. Det her
lige maleri
en aftenstemning fra Oslofjorden med byen i bakgrunnen
med en sommerlig blomstereng i sommerlig aftenbelysning, og en
bulmurt som det sentrale i motivet kan føre tanken hen pa Harald Sohl
bergs Rondanemaleri. Maleriet som er malt i 1926 tilhører kunstnerens
barn og hører naturlig hjemme i et galleri.
Vi har i nåværende artikkel konsentrert oss om de mer kjente Oslo
verker fra Svarstads hånd, og i det vesentlige behandlet hans virke fra
han i 1890-årene etter endt utdannelse som malersvenn begynte å ut
vikle kunstmalingen, som til å begynne med for ham representerte en
hobby og dertil en fremtidsdrøm til tross for at alle hans lærere fra
rådet ham å utvikle talentet videre eller avbryte det trygge levebrød
som malerhåndverket var for ham like fra starten og fram til omkring
1918.
Etter forrige krig hadde A. C. Svarstad som de fleste kunstnere en
død periode i de første par år innen lian i 1920 igjen drog utenlands.
Etter utenlandsoppholdet begynner for alvor hans annen periode, som
også for Oslomaleriets vedkommende er rik og omfatter flere hoved
verker som vil bli behandlet i det følgende.
Christianne Daae-Neeraas.
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