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1859-1935

Anna Ancher var den eneste af skagensmalerne, der var født og opvokset i Skagen. Hun var datter af Ane
Hedvig og Erik Brøndum, der drev byens gæstgiveri og købmandsbod. Hun var en helt ung pige, da malerne
begyndte at rejse til Skagen. Hun fulgte deres færden og arbejde med stor interesse og begyndte selv at
tegne og male.
En af malerne, der kom til Skagen, var Michael Ancher. Anna og Michael fattede hurtigt interesse for hinanden, blev forlovede 1878 og gift 1880.
De fik datteren Helga i 1883 og levede sammen i Skagen resten af deres liv. Fra 1884 boede de i huset på
Markvej, der nu er indrettet til museet,
”Michael og Anna Anchers Hus”.
Anna Anchers kunstneriske karriere var enestående, alene taget i betragtning, at hun var kvinde på en tid,
da det ikke var almindeligt, at kvinder fik en kunstnerisk uddannelse – de havde heller ikke adgang til Kunstakademiet.
Hun kom imidlertid på Wilhelm Kyhns malerskole for kvinder i København, hvor hun fulgte undervisningen
tre vintre i 1875 – 78. Wilhelm Kyhn mente
i øvrigt, at Anna Ancher burde søsætte sin malerkasse, da hun blev gift – d.v.s. opgive maleriet og hellige sig
de huslige pligter.
Det gjorde Anna Ancher heldigvis ikke. Hun udstillede første gang på Charlottenborg i København i 1880 og
fik hurtigt succes som maler.
Hun skildrede især de nære omgivelser – hjemmet, kvinders og børns verden. Det var farverne og lyset mere end det fortællende indhold i billederne, der betød noget for Anna Ancher. På den måde var hun en af de
mest moderne af skagensmalerne, og derfor peger hendes malerier frem mod den mere abstrakte kunst,
der kom frem i begyndelsen af 1900-tallet.
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1849-1927

Michael Ancher kom til Skagen som 25-årig i 1874. Han var blandt de første kunstnere, der begyndte at
interessere sig for Skagen, og han var den eneste af de tilrejsende kunstnere, der bosatte sig i byen. Gennem sit ægteskab med Anne Brøndum blev Ancher en del af det lokale miljø, og han kom tættere på skagboerne end de andre malere.
Michael Ancher voksede op på Bornholm. Som 16-årig blev han sat i lære som kontorist på Kalø Gpds på
Djursland. Her begyndte han at tegne og male i fritiden, og det førte til, at han blev optaget på Kunstakademiet i 1871. Her mødte han bl.a. Karl Madsen (det senere Skagens Museums første direktør), som opfordrede Ancher til at rejse til Skagen.
Mødet med Skagen blev afgørende for Michael Anchers skæbne. Han blev gift med Anna Brøndum i 1880,
og parret havde i de første år deres hjem og atelier i ”Havehuset”, som nu ligger i Skagens Museums have.
Efter datteren Helgas fødsel i 1883 flyttede familien til Markvej i Skagen.
Michael Ancher er kendt for sine skildringer af Skagens fiskere og især af dramaet på liv og død i forbindelse med de mange redningsaktioner, der i høj grad var en del af fiskernes tilværelse. I sine store figurbilleder kombinerede han historiemaleriets klassiske kompositionsprincipper med en fængslende realisme.
De første år på Skagen følte Michael Ancher sig ofte trængt af de tilrejsende kunstnere. Især P.S. Krøyer
måtte høre for, at han gik for tæt på Anchers motivverden. De blev dog snart gode venner, og Anchers
hjem blev et gæstfrit samlingspunkt for kunstnerne.
Michael Ancher deltog i begyndelsen af 1900-tallet aktivt i arbejdet med at etablere Skagens Museum,
men han døde i 1927, året før indvielsen.
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1846-1908

Holger Drachmann er af de fleste kendt som digter; at han i høj grad også var maler er nærmest gået i
glemmebogen. Og det var særligt i Skagen (og på Bornholm), at han udfoldede sine kunstneriske talenter.
Drachmann kom til Skagen første gang i 1871, og de næste knap 40 år, til hans død i 1908, var Skagen en
væsentlig del af hans liv. Som den farverige og temperamentsfulde personlighed, Drachmann var, blev han
kendt og elsket; både af fiskerne, kunstnerne og byens øvrige borgere.
Drachmann var født og opvokset i København. Hans far var læge ved søværnet, og det siges, at Drachmanns
interesse for marinemaleriet blev grundlagt, da han som dreng blev taget med på faderens embedsrejser.
Allerede på Metropololitanskolen var Drachmann i tvivl om, om det var digter eller maler, han ville være.
Efter studentereksamenen i 1865 blev han imidlertid optaget på Kunstakademiet, hvor han uddannede sig
som marinemaler. Som sådan fik han tidligt succes; hans billeder med hav og smukke sejlskibe i stormvejr
var efterspurgte af det københavnske borgerskab. Digtekunsten spøgte dog stadig i baghovedet af ham, og
da han fra 1872 begyndte også at kunne leve af at skrive, gled arbejdet med maleriet i baggrunden.
Fra 1865 til 1874 opholdt Drachmann sig jævnligt på Bornholm. Her mødte han den unge Vilhelmine, som han
giftede sig med; ægteskabet varede tre år.
1879 blev han gift for anden gang, med Emmy, som han fik tre børn og 14 års samliv med.
Drachmann havde som nævnt mange ophold i Skagen. Han indgik i 1903 sit tredje ægteskab med den norske
Soffi Drewsen. Ægteparret købte en bolig i Skagen, Villa Pax. Den blev Drachmanns sidste hjem og er nu
indrettet som museum for ham.
I sine sidste år genoptog Drachmann maleriet. Som tidligere var det skibe, stranden og havet, der fascinerede ham.
Drachmanns begravelse var storslået: hans urne blev fragtet fra København til Skagen, hvor den i en kæmpe procession blev båret til Grenen - her blev den nedsat i sandet.
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1851-1935

Viggo Johansen hører til kredsen af skagensmalere, men i sin eftertid har han, ufortjent, stået lidt i skyggen af disse meget kendte kunstnere. Han kom til Skagen i sommeren 1875 på opfordring af Michael Ancher; de to kendte hinanden fra Kunstakademiet. Især personligt blev dette besøg skelsættende for Viggo
Johansen: i Brøndums gæstgivergård traf han søstrene Henriette og Martha Møller, kusiner til Anna Brøndum. Martha og Viggo Johansen blev forlovede samme sommer, og de blev gift i 1880.
Viggo Johansen voksede op i en villa på Gl. Kongevej i København. Faderen var grosserer. Viggo kom på Metropolitanskolen da det var meningen, at han skulle være student. Han ville hellere være kunstner, og som
17-årig begyndte han på Kunstakademiet. Her blev han anset for lovende og blev uddannet i det klassiske
figurmaleri. Det lykkedes ham dog aldrig at få sin afgangseksamen, (det var der flere af de senere kendte
kunstnere, der heller ikke fik, bl.a. Michael Ancher).
I 1880'erne tilbragte Viggo Johansen somrene i Skagen sammen med Martha og en hastigt voksende børneflok; de fik seks børn.
Familien lejede sig ind i Madam Bentzens hus, og i de år malede Viggo Johansen en række fine billeder fra
Skagen med motiver fra stranden og landskabet. Derudover var familiens liv hans mest yndede motiv. Han
malede børnene og Martha i mange forskellige dagligdags situationer, intime, lavmælte og stemningsfyldte
skildringer.
I en længere årrække herefter holdt Johansens sig væk fra Skagen på grund af et uvenskab med Krøyer.
Arbejdet med undervisning fyldte meget i Viggo Johansens karriere. I begyndelsen af 1880'erne underviste han på De Frie Studieskoler, der var oprettet i opposition til Kunstakademiet, i 1888 blev han lærer på
den nyoprettede Kvindeskole på Kunstakademiet, og fra 1906 til 1920 virkede han som professor på Kunstakademiet.
Viggo Johansen fik et langt malerliv, over 60 år, fra sin debut i 1876 til sin død i 1935.
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1851-1909

Krøyer kom til Skagen første gang sommeren 1882. Det blev siden til mange ophold i Skagen: næsten hver
sommer i 1880'erne og '90'erne var Krøyer her; fra 1891 sammen sin hustru Marie. Ægteparret lejede sig
ind forskellige steder i byen; fra 1894 dog permanent i "Byfogedgården" (i daglig omtale nu "Krøyers hus"),
og her boede Krøyer i sine sidste år.
Krøyer spillede en aktiv rolle i Skagens storhedstid som kunstnerkoloni i 1880'erne og '90'erne. Her samledes om sommeren mange kunstnere, især malere og forfattere, for at arbejde og feste. Det sidste ofte på
Krøyers initiativ; han elskede selskabelighed og festivitas.
Peder Severin Krøyer blev født i Stavanger i Norge. Han voksede op hos en plejefamilie i København. Allerede som barn udviste han et usædvanligt talent for at tegne, og han begyndte på Kunstakademiet som 14årig.
Krøyer gjorde lynkarriere.
Han blev hurtigt tidens mest efterspurgte portrætmaler og fik mange bestillinger, også på meget store
gruppeportrætter som f.eks. "Børsens mænd" og "Videnskabernes Selskab".
Men det er billederne fra Skagen, Krøyer først og fremmest er kendt og elsket for. Dem, hvor han skildrer
kunstnernes sorgløse liv med deres festlige måltider, spadsereture på stranden og stemningsfulde aftener i
måneskin.
I 1895 fødte Marie en datter, Vibeke. Hun blev boende hos sin far i Skagen i 1905, da Marie og Krøyer blev
skilt, og Marie rejste til Sverige med sin nye mand.
I begyndelsen af 1900-t var Krøyer indlagt flere gange på Middelfart Sindssygehospital, sandsynligvis med
en manio-depressiv psykose.
Krøyer fejrede sin 58 års fødselsdag i Skagen i juli 1909, og i november samme år døde han. Han blev begravet på Skagen kirkegård.
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1851-1915

Locher kom første gang til Skagen i 1872 sammen med Holger Drachmann. De ville begge være marinemalere. Det blev siden til mange Skagens-ophold for Locher. Han blev et af den voksende kunstnerkolonis tidligste medlemmer. Som årene gik blev Skagen ligefrem det sted, han foretrak at opholde sig, og i 1910 fik han
bygget sig et hus med stort atelier lige ned til stranden, hvor han kunne sidde og male sit yndlingsmotiv,
havet.
Locher voksede op med interesse for skibe, og han fik sin første maleundervisning af faderen, der var
skibsmaler. Allerede som helt ung rejste Locher på langfart med flådens skibe, bl.a. til Vestindien og Grønland. Dette styrkede hans fascination af havet, og han blev virkelig en mester i at indfange havets skiftende udtryk i alt slags vejr.
Selvom han gik på Kunstakademiet og også fik undervisning andre steder, regnede Locher sig for elev af
Drachmann. Han var bl.a. på studieophold i Paris i årene 1875 - 79, hvor han fik inspiration fra det nye franske maleri, impressionismen.
Han var en fremragende tegner og havde sin styrke i radérkunsten , som han begyndte på i 1880'erne. 1893
- 1896 studerede han radérkunst i Berlin på statsstipendium. Derefter fik han statsstøtte til at oprette en
radérskole i København, som bl.a. søgtes af Krøyer og Anna og Michael Ancher. Lochers raderinger blev meget rost i samtiden; en stor del af dem findes i Skagens Museums samling.
Locher var en enspænder, der i højere grad knyttede sig til fiskerne end til kunstnerne. Han deltog aldrig i
de lystige gilder, kunstnerne holdt.
Han led af en hjertesygdom, som efterhånden gjorde det svært for ham at gå. Han tilbragte sine sidste år i
Skagen og blev begravet ved siden af Krøyer på Skagens kirkegård.
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1853-1927

Laurits Tuxen kom første gang til Skagen 1874, hvor han mødte Michael Ancher, som han udviklede et livslangt venskab med. Der skulle imidlertid gå 27 år, før Tuxen igen kom til Skagen; det var i 1901. Men da engagerede han sig til gengæld stærkt i stedet og var bl.a. en af initiativtagerne til oprettelsen af Skagens
Museum.
Tuxens liv og karriere delte sig så at sige i to afsnit. I det første afsnit var han kendt som "fyrstemaleren"
og i sit sidste livsafsnit som skagensmaleren.
Tuxen voksede op på Christianshavn i København. Faderen var søofficer, og Tuxen ville egentlig have været
marinemaler. Men på Kunstakademiet, hvor lærerne anså ham for at være blandt de dygtigste elever
(sammen med også P.S. Krøyer), blev han opfordret til at stile mod figurmaleriet, grundlaget for historiemaleriet, som regnedes for den fornemste genre.
I 1880'erne og '90'erne fik Tuxen adskillige store bestillingsopgaver fra Europas konge- og fyrstehuse.
Han malede bl.a. kæmpestore familieportrætter af det danske kongepar, Christian d. 9. og dronning Louise
med deres familie, af den engelske dronning Victoria med sin familie og af den russiske tsarfamilie.

