
 

Maleriet er i svært god stand til å ha ligget lagret i nesten 40 år. 
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Kunstskatt opp fra glemselens lager 

I nesten 40 år har Per Krohgs maleri "Drømmenes reise" ligget på et lager i Egersund 
og støvet ned. Nå skal maleriet sendes ut på nye reiser ombord på Fjord Lines nye 
cruiseferge. 

Av 

 
Journalist Henriette Louise Krogness@HenrietteLK 
Journalist Jan Rye Ravnestad 
Publisert 14.01.2014, kl. 20:49  

Maleriet ble spesiallaget til det første Bergensfjordskipet i 1956 som gikk mellom 
Norge og Nord-Amerika. Da hang det i spisesalen på turistklasse. Da skipet ble tatt 
ut av trafikk i 1971 ble maleriet solgt og havnet på et laget. 

Men, nå er Fjord Lines nye MS Bergensfjord snart ferdig. Ved Bergen Group Fosen i 
Trøndelag ferdigstilles nå den nye cruiseferga og gjør klart for at det gamle maleriet 
igjen kan dra ut på tur.  
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Passasjerene kunne nyte synet av maleriet mens de spiste ombord på MS 
Bergensfjord.  
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– Det er ganske unikt at et bilde som har vært spesiallaget et sted blir flyttet 
etter så mange år og kan brukes igjen. At det var i så bra stand at det kunne 
brukes igjen er fantastisk, sier kunstformidler Tone Dalen.  

Kunstformidler Tone Dalen håper passasjerene tar seg tid til å se maleriet. 
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Unik kunstner 

Per Krohg kommer fra en mytisk norsk kunstnerfamilie. Han er Oda og Christian 
Krohgs andre barn og gikk i lære hos sin far fra 1903 til 1907. Et par år senere gikk 
han i lære hos den kjente franske billedkunstneren, Henri Matisse. 

– Han er en av Norges store kolorister gjennom tidene, sier billedkunstner 
Håkon Bleken. 

Per Krohg har også laget flere viktige utsmykninger som blant annet henger i 
sikkerhetsrådets sal i FN- bygningen i New York. I Oslo henger flere av hans verker 
på Grand hotell, i Folketeateret og i Oslo Rådhus. 

Høy kvalitet 

Det er ingen selvfølge at et så gammelt maleri kan rulles ut etter nesten 40 år på et 
lager, og henges opp på veggen. 

– Grunnen til det er at Per Krohg har brukt et veldig bra lerret og er en veldig bra 
maler. Teknikken er så god. Derfor kan det også bli brukt igjen, sier Dalen. 

Klar for nytt publikum 

Etter at maleriet ble pakket opp for to år siden har det blitt renset for smuss og 
reparert der det var småskadet. Ny ramme vil også skjule de gamle festepunktene. 

Nå håper Dalen folk tar seg tid til å se "Drømmenes reise" når de går ombord på 
cruiseferga som fra våren av vil gå mellom Bergen - Stavanger - Hirtshals og 
Langesund. 

– Jeg håper virkelig folk passer på å få sett maleriet når de er om bord. Det er 
en attraksjon, og selve trappeløpet ble bygget slik at bildet skulle få plass, sier 
Dalen. 
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