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Hipp hipp hurra!
Konstnärsfest på Skagen

Kröyers målning “Hipp, 
hipp hurra! Konstnärsfest 
på Skagen”. Konstverket tog
Kröyer fyra år att färdig-
ställa, det blev klart 1888
och finns nu på Göteborgs
konstmuseum.

Kröyer. Självporträtt.

Ett av Kröyers många 
porträtt av hustrun Marie.

Filmen utspelar sig bl a på den sommarsköna
Skagenstranden samt i den idylliska byn med 
fantastiska hus. På ytan var det ett lyckat
familjeliv där Kröyers framgångar backas upp
av hustrun Marie i ett harmoniskt hem med
glädjen och kärleken i högsätet.

I dessa miljöer utspelar sig ett triangeldrama
inom konst- och kulturkretsar. 

Konstnärernas Skagen
Filmen skildrar konstnärernas 
kämpande för att hålla kvar sitt 
leverne i den lyx som fanns, bra 
boende, mat på bordet och lite 
drycker på det.  

Kontrasterna till detta var 
fiskarnas, det kyrksamma svarta 
folket och de fattiga bybornas 
slitsamma liv.

Filmens handling utspelar sig i 
slutet av 1800-talet. Till Skagen lockades
mängder av konstnärer p g a det unika
Skagenljuset, som gör att skuggor och färg-
toner blir helt briljanta.

Kröyer åkte till Skagen och besökte konst-
närsparet Anna och Michael Ancher för att
måla – men även för att leva ut.

Kring honom samlades både många konstnä-
rer och även andra människor. Det svarta
kyrkfolket i byn tyckte inte att han passade in,
de ville att han skulle lämna Skagen.

Kröyer. 
“Vinstue i
Ravello”. 

1890. 

Just denna 
sommar i
Skagen är
alla konstnärerna mycket lyckliga. De soliga
somrarna flyter samman till en enda. Kröyer är
omgiven av vänner och han blir allt rikare och
alltmer berömd.

Till Skagen kommer även den 
norske målaren Christian Krogh,
en vild man med en mild röst, 
samt den svenske kompositören 
Hugo Alfvén, som även han var 
målare.

Kröyer bäddade ofta in 
hustrun Marie i ett trolskt 
Skagenljus i sina berömda 
målningar. Hon var hans vackra 
modell men även en självständig
konstnär. Hon fick dock inte 
chansen att bli särskilt fram-

gångsrik. Paret var ett av sin tids mesta kändis-
par i Danmark och deras liv följdes av skvaller-
och sensationslystna.

Vid en konstnärsresa 
till Marstrand träffar 
Marie den svenske 
kompositören Hugo 
Alfvén och blir 
blixtförälskad i 
honom. Marie begär 
skilsmässa, men 
Kröyer vägrar.

Triangeldramat startar när Hugo A. kommer
till Skagen. Detta triangeldrama har Kröyer
skildrat i sina målningar med passion och krea-
tivitet och med den sommarsköna skagenstran-
den som bakgrundsidyll.

2005 uppfördes en teaterpjäs i Göteborg om
Kröyers triangeldrama.

Hipp, hipp hurra! En mycket sevärd film.

Fa
kt

a: Filmens ursprungliga namn: ”Hip hip hurra!”.
Manus och regi: Kjell Grede.
Filmen hade premiär 4 september 1987.

Skådespelare: Stellan Skarsgård, (Sören Kröyer), Stefan Sauk, (Hugo
Alfvén), Björn Kjellman, Lene Bröndum, Pia Vieth m fl.

Filmen blev rikligt prisad. Kjell Grede fick Guldbaggen för bästa regi.
Sten Holmberg fick pris för ”Bästa foto” vid filmfestivalen i Venedig,
och Kjell Grede fick Silverlejonet vid samma festival. 
Grede var även nominerad till Guldlejonet.

Filmen gavs ut på DVD 2008. Filmen har visats vid ett flertal
tillfällen på TV3, TV4 och SvT, senast december 2019.

Källor: Wikipedia.

Januari 2021 Redaktör: Krister Andersson, Kason

En dansk-, norsk- svensk långfilm av Kjell Grede. Filmen handlar om 
konstnärskolonin i danska Skagen omkring år 1900. En av Danmarks 
största målare, Peder Severin Kröyer, oftast benämd PS Kröyer, eller
Sören, 1851-1909. Kröyer kom att bli en av konstnärerna som 
införde ljuset i friluftsmåleriet, med tendens mot impressionismen.


