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Forord

Michael Ancher sagde engang til sin malerven P.S. Krøyer:

”Jeg tænkte, hvis det lykkedes for os at skildre de mennesker, som lever 
omkring os her – ja – så har vi dog gjort landet lidt større.” (Voss 1981)

Alle billeder fortæller en historie.

Skagensmalernes billeder er fyldt med gode historier.

Om fiskerne, om de andre skagboere, om kunstnerne, der tog til 
Skagen, fordi H.C. Andersen og senere maleren og digteren Hol-
ger Drachmann fortalte så begejstret om stedet.





Huset på Markvej  

1884 – 1935
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P
å Markvej i Skagen ligger et rødt hus. Set fra vejen ser det 
lille ud, men 

når man er kom-
met gennem de 
første stuer, op-
dager man, at der 
er tale om et stort 
hus – med plads 
til at male – og 
til at have gæster. 
Her boede maler-
ne Anna og Mi-
chael Ancher.

Allerede når man står 
i den lille entré, for-
nemmer man et pust 
fra den tid, da Anna og 
Michael Ancher boede 
i huset. Her hænger 
nemlig nogle af Anna 
Anchers hatte på en 
knage.

Anna og Michael Ancher pryder 1000 kr.-sedlen fra 1997. 
Billed erne på de danske pengesedler forestiller altid noget, 
der har haft stor betydning for Danmark.
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Hattene kan man genkende på Michael Anchers to malerier Anna 
Ancher vender hjem fra marken og Portræt af min hustru.

Udsnit, Michael Ancher: Portræt af min 
hustru, 1884.

Udsnit, Michael Ancher:  Anna Ancher vender hjem 
fra marken, 1902.



Dørene er lave, stuerne er små, og væggene er fyldt med ma-
lerier. 241 i alt.

Hvor har de været aktive, Skagensmalerne!

På Skagens Museum hænger over dobbelt så mange malerier 
som i huset på Markvej – ja rundt omkring i hele Europa findes 
der malerier af Skagensmalerne.



Annas barndomshjem 

 – Brøndums Gæstgiveri




