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P.S. Krøyer - Lysets maler
I denne bog møder du en af Danmarks mest kendte og el-
skede kunstnere Peder Severin Krøyer (1851-1909). Du 
kan følge ham, fra han som søn af en psykisk syg mor blev 
taget i pleje af sin moster og hendes mand og tidligt vi-
ste et usædvanligt talent for tegning, til han som voksen 
mand blev en del af den gruppe af kunstnere, som er kendt 
som Skagensmalerne, fordi de, draget af det særlige lys 
på Jyllands nordligste spids, rejste til fiskerbyen Skagen 
for at male. Undervejs kan du læse om hans eventyr i ud-
landet og hans komplicerede ægteskab med den smukke 
Marie Triepcke. Du kan også se mange af de malerier, der 
har gjort ham berømt.

Kunstbiblioteket handler om kunst og kunstnere. Hver 
bog i serien tager fat i en enkelt kunstners liv og værker. 
Gennem udvalgte eksempler, forklarende tekster og illu-
strationer indføres læseren i kunstnerens univers og den 
tid, som værkerne er en del af. Samtidig giver bøgerne en 
introduktion til kunstens forskellige virkemidler. Bøgerne 
kan læses uafhængigt af hinanden.
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Portræt af P.S. Krøyer, Valde-
mar Poulsen, ca. 1901, 
Danmarks Kunstbibliotek.
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Peder Severin Krøyer er en berømt dansk/norsk kunstner, som levede i slutningen 
af 1800-tallet og begyndelsen af 1900-tallet. Han hører til den gruppe af kunst-
nere, som man kalder for Skagensmalerne. 

P.S. Krøyer, som han oftest bliver kaldt, er mest kendt for sine smukke malerier af 
livet på Skagen og af sin kone Marie. Han var i stand til at bringe sine motiver til 
live igennem en helt utrolig evne til at male lyset, hvad enten det kom fra solen, 
månen, det glødende metal i værkstedet eller det elektriske lys, som på Krøyers 
tid næsten lige var blevet opfundet.

Det har gjort Krøyer til en af de allermest populære danske malere igennem ti-
den. Men de perfekte malerier af livet på Skagen var langtfra det eneste, Krøyer 
malede. Han malede også billeder, som folk i Danmark ikke brød sig om, fordi 
de viste sider af livet, folk ikke havde lyst til at se, og han malede billeder, som 
viste et Danmark, der stod over for store forandringer på vej til at blive et mo-
derne samfund.

Skagensmalerne 
Skagensmalerne er en betegnelse, man 
bruger om en gruppe kunstnere, der 
rejste til Skagen i Nordjylland omkring 
slutningen af 1800-tallet for at male 
naturen og menneskene i dette område. 
De fleste af dem kom, ligesom Krøyer, 
fra andre dele af Danmark. Kun Anna 
Ancher var opvokset på Skagen.

Kunstnerne var tiltrukket af Skagen 
på grund af stedets specielle, stærke 
sommerlys og de lyse farver, havet og 
den uspolerede natur. Samtidig var 
de fascinerede af det simple liv, som 
de lokale fiskere og deres familier 
levede langt fra storbyens larm og 
fristelser.

Ålborg

Hanstholm

Skagen
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P.S. Krøyer blev født i 1851 i byen Stavanger 
i Norge, og hans start på livet var temme-
lig usædvanlig. Hans mor havde en psykisk 
sygdom, og hun kunne derfor ikke selv tage 
sig af ham. Der var ingen, der rigtig vidste, 
hvem hans far var. Derfor kom han i pleje hos 
moderens søster og hendes mand i Danmark. 
De hed Bertha Cecilie og Henrik Krøyer. 

I deres hjem i København boede også Henrik 
Krøyers søn Vilhelm, som han havde fået 
med en anden af Bertha Cecilies søstre. De to 
drenge, Vilhelm og Peder Severin, var altså 
fætre. De holdt meget af hinanden, og i sine 
breve til Vilhelm skrev P.S. Krøyer som regel: 
”Kære broder”. Det var altså ikke en helt 
almindelig dansk familie, Krøyer voksede op 
i, men på den anden side var han heller ikke 
en helt almindelig dreng. 

En usædvanlig barndom

Krøyers biologiske mor, Inger 
Cecilie Gjesdahl, 1869, Skagens 
Museum.

Kunstnerens plejemor, Bertha 
Cecilie Krøyer, 1872, Skagens 
Museum.

Krøyers plejefar, Henrik Krøyer, var en 
anset zoolog – både i sit fædreland og i 
udlandet.
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Hvad er en zoolog? 
En zoolog er en videnskabsmand, 
som studerer dyreliv. Henrik Krøyer 
var mest interesseret i havdyr. Et 
mikroskop er et apparat, man bruger 
til at studere ting, der er for små til 
at se med det  
blotte øje.

Henrik Krøyer havde ikke noget særlig tæt forhold til 
sin plejesøn. Han syntes faktisk, at han var lidt dum, 
fordi han ikke var så boglig. Bertha Cecilie derimod 
holdt meget af ham. Men hun var også meget nervøs 
for, at der skulle ske ham noget, og derfor var Krøyer 
meget indendørs som barn. Han gik ikke i skole og 
havde ikke nogen legekammerater. I stedet brugte 
han meget tid på at kigge grundigt på alting omkring 
sig og lære at tegne det. Tit behøvede han kun at se 
på tingene én gang, og så kunne han tegne dem helt 
efter hukommelsen. 

Da Krøyer var 9 år gammel, bad hans 
plejefar Henrik Krøyer, som var zoolog, 
ham om at tegne nogle bittesmå krebs-
dyr i et mikroskop til en artikel, han 
havde skrevet. Det gjorde den 9-årige 
dreng så fint, at det blev besluttet, at 
han skulle på kunstskole.

Et vidunderbarn
Henrik Krøyer havde ikke noget særlig tæt forhold til 
sin plejesøn. Han syntes faktisk, at han var lidt dum, 
fordi han ikke var så boglig. Bertha Cecilie derimod 
holdt meget af ham. Men hun var også meget nervøs 
for, at der skulle ske ham noget, og derfor var Krøyer 
meget indendørs som barn. Han gik ikke i skole og 
havde ikke nogen legekammerater. I stedet brugte 
han meget tid på at kigge grundigt på alting omkring 
sig og lære at tegne det. Tit behøvede han kun at se 
på tingene én gang, og så kunne han tegne dem helt 
efter hukommelsen. 

Da Krøyer var 9 år gammel, bad hans 
plejefar Henrik Krøyer, som var zoolog, 
ham om at tegne nogle bittesmå krebs-
dyr i et mikroskop til en artikel, han 
havde skrevet. Det gjorde den 9-årige 
dreng så fint, at det blev besluttet, at 
han skulle på kunstskole.




