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Reiserapport fra Dagstur til Kunstnerdalen (Villa 

Fridheim og Hagan (Chr Skredsvig)). 

 
Vi var 26 deltakere på turen. Turoperatør var Liens Turistbusser med Lars som sjåfør. 

Turen gikk uten glipp av noe slag. 

 

Etter en tidlig lunsj på Krøderen Kro 

fortsatte vi til den lille Bjørøya i Krøderen 

hvor Villa Fridheim ligger. Villaen var et 

mektig syn. Den ble oppført som landsted 

for trelasthandler Svend Haug og hans kone 

Tea fra Drammen. Svend Haug var dyktig 

til å satse på det riktige til enhver tid, han 

var blant de første til å satse på trelast 

eksport til Australia og Syd-Amerika. Han 

kjøpte 

også treforedlingsbedrifter i Sverige og var 

tidlig ute med å starte med tremasseindustri.  

 

Huset er bygget i sveitserstil med innslag av 

nasjonalromantikk og dragestil, bygget i 

1890-92 og er et av Norges største og best 

bevarte trehus. Da byggherren selv døde 

midt under byggearbeidene i 1891, ble det 

enken Thea Haug som fikk sluttført arbeidet. 

Deretter flyttet hun hit permanent og brukte det som hjem for seg og barna. Etter 

flere år bygget familien stedet om til hotell, men det ble kort etter solgt ut av slekta. 

Hotellet var i drift fra 1914 til 1960. Etter det ble huset stående tomt og forfalle. 

Det ble i 1980 planlagt å være sentrum i en brannøvelse. Villaen ble reddet i siste 

liten og er i dag restaurert og fredet 

 

 

 

 

https://no.wikipedia.org/wiki/Australia
https://no.wikipedia.org/wiki/S%C3%B8r-Amerika
https://no.wikipedia.org/wiki/Treforedling
https://no.wikipedia.org/wiki/Sverige
https://no.wikipedia.org/wiki/Papirmasse


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Hallen og trappeløpet er ment å imponere og det kan den saktens gjøre – selv i dag. 

Hallen og trappa er dekorert med store eventyrmalerier av Egil Thorin Næsheim. I 

nisjer omkring i hele huset er her eventyrtablåer av dukkemaker Ingebjørg Andersen 

Lithell.  Her finnes troll, eventyr og arkitektur som nok gjør besøket noe eventyrlig. 

Tårnet er 30 m høyt, men og bør kunne beseires av de fleste. Huset har vært brukt i 

flere TV-og filmproduksjoner, blant annet serien Soria Moria på NRK og Camp 

Senkveld på TV2. Ikke mindre enn 5 spøkelser skjuler seg i huset. 

 

Med en boflate på 2.000 kvm var det 

god plass for både hverdagsliv og fest 

i elegante salonger. Og 

arbeidsoppgaver for tjenende ånder. 

Disse hadde delvis egne ganger og 

trapper så de ikke skulle sees av 

finfolket. 

 

 

 

 

 

  

 

https://no.wikipedia.org/wiki/Soria_Moria_(TV-serie)
http://www.dt.no/kultur/camp-senkveld-blir-camp-norefjell/s/2-2.1748-1.5937758
http://www.dt.no/kultur/camp-senkveld-blir-camp-norefjell/s/2-2.1748-1.5937758


Fra Villa Fridheim fortsatte vi til gården Hagan hvor maleren Christian Skredsvig 

bodde den siste delen av sitt liv. Huset består av en opprinnelig låve som be skjøtt på 

med en møllebygning i 2 etasjer. Maleriene nedenfor viser Hagan og utsikten fra 

Hagan mot Krøderen og Andersnatten som malt av Skredsvig.  

 

 

Over:   Skredsvig. Hagan  

Høyre: Skredsvig. Utsikt fra Hagan 

 

 

 

Skredsvig ble født i Modum og vokste 

opp der i enkle kår. Som 15-åring ble han 

sendt på malerskole i Kristiania, senere 

København og Munchen. Han slo 

igjennom i Paris i 1881 da  han vant 

«Salongens» (Frankrikes mest 

prestisjefylte, årlige kunstutstilling)    

høyeste utmerkelse for det store maleriet 

«En bondegård i Venoix». Vi  var så 

heldige at dette befant seg på Hagan på 

utlån fra Frankrike da vi var på besøk. 

 

Skredsvig ble boende i Paris i 5 år. Fra denne periden stammer «Gyldene skyer. Aften 

på innsjøen» og «Oktobermorgen ved Grez» (Fra Nasjonalgalleriet).  

 

 

 

 

 



 

    

Skredsvig malte på bestilling et ridderromantisk middelalder motiv beregnet for 

Fritzøehus. «Det rødmet av dag da ridderne dro ut til slag». Honoraret var etter den 

tids forhold fyrstelig. 

 

Skredsvig flyttet hjem til Norge i 1885 og slo seg etter hvert ned på Hagan i Eggedal 

hvor han ble til han døde i 1924. Skredsvig var den mest «franske» av de norske 

kunstnerne i maleteknikk og motivvalg. Men etter hjemkomsten ble han med ett den 

mest norske. «Seljefløyten» og Idyll (mannen med katten) er velkjente 

reproduksjoner i norske hjem. I Sigdal/Eggedal var det ikke bare enkelt å få tak i 

villige modeller. Dyrt kunne det bli og. Skredsvig løste problemet ved å kjøpe seg ei 

utstillingsdukke.  

 

Hagan er et av Norges best bevarte kunstnerhjem fra gullalderen i norsk malerkunst 

og er vel verdt et besøk.  

 

 

 

 



I underetasjen på Hagan er der en sal med motetegninger etter Per Spook (f 1939). 

Hans mor hadde systue og Per ble mer enn normalt opptatt av nål og tråd. Eggedal 

og mer enn normalt opptatt av moter. I 1960 ble han lærling hos Dior og i 1977 åpnet 

han eget motehus, noe ingen annen nordmann har klart. Han vant flere priser for sin 

design, blant annet for beste høst/vinterkolleksjon i 1979/80. Motehuset ble avviklet 

i 1994 og Spook ga seg i kast med andre designoppgaver. Spook genseren er velkjent 

for mange. Han har etter hvert slått seg ned under Andersnatten i Sigdal. Nedenfor 

vises et par av hans tegninger. 

 

 

Etter disse kulturelle impulsene rettet bussen nesa mot Oslo igjen. Med middagstopp 

i Eggedal Borgerstue og et hilsningsstopp til Ole Einar Bjørndalen på Simostranda 

underveis. Vi var framme i Oslo ca kl 18.45 omtrent i rute. 

 

 

  

 

 


