Maleriene av Peder Aadnæs
I 1976 skulle presteboligen gjøres om innvendig i forbindelse med at det skulle
komme ny sogneprest. Rasmus Aurdal skulle avløses av Arne Sky. Under
rivningsarbeid i stua tok en av gamle tapeter. Underpanelet på en vegg viste seg å
være dekorert med malerier med eksotiske motiver. Dette ble forevist avtroppende
sogneprest Aurdal, og konservator Quale fra Riksantikvaren ble tilkalt. Han kunne
fastslå at kunstneren var ingen ringere enn Peder Aadnæs som levde fra 1739 til
1792. Han må ha malt disse bildene på veggene i den gamle presteboligen.

Malerier etter Peder Aadnæs i våpenhuset. Foto: Audbjørn Rønning

Denne lå på tomta hvor den nye ble bygget i 1863. Den ble tatt ned, flyttet 25
meter nordover og satt opp igjen, endesnudd. De som bygget den nye så ikke den
kunstneriske verdien i maleriene, men så på bordene som brukbare materialer.
Derfor ble panelbordene brukt som underkledning for tapet. Panelene ble brakt til
Eiktunet hvor de i dag pryder inngangen i den såkalte «Skumsrudbygningen».
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Den gamle presteboligen ble benyttet som bolig for arbeidere på garden og for
forpakteren. Da ny forpakterbolig sto ferdig i 1959 inngikk Ludvig Skjerven
kontrakt med Opplysningsvesenets Fond om å overta den med formål å flytte den
til Eiktunet. Dette ble ikke noe av, og huset ble gitt bort til en lokal håndverker.
Presteboligen fra 1863 ble i 2011 totalskadet i brann. Maleriene etter Peder
Aadnæs hadde da overlevd riving og flytting i 1863 og ominnredning i 1976. Til
alt hell ble disse ivaretatt og gjenoppsatt i Skumsrudbygningen.

Prestegarden i Vardal. Den hvite bygningen midt på bildet var presteboligen, bygget i 1863, hvor
Aadnæs-maleriene ble funnet. Maleriene hadde stått i den mørke bygningen (forpakterboligen) som
ligger bak. Denne var prestebolig fram til den ble flyttet i 1863. Forpakterboligen ble gitt til Eiktunet
i 1959, men flytting ble aldri gjennomført. Presteboligen brant i 2011. Foto: Audbjørn Rønning

