
Dem skal du kende:

Anna og Michael Ancher

2 skagensmalere



Annas forældre ejede Brøndums Gæstgiveri. 
Her boede kunstmalerne om sommeren.
I dag hedder stedet Brøndums Hotel.



Som nygifte flyttede Anna og Michael Ancher ind i havehuset 
ved siden af gæstgiveriet. Huset ligger i haven ved Skagens Museum.



Da Anna og Michael fik datteren Helga, blev havehuset for lille, 
så de flyttede til det røde hus på Markvej.  
P.S. Krøyers maleri ”Hip, hip, hurra” forestiller en frokost her i haven. 



I haven ved Skagens Museum 
står denne statue af 

Anna Ancher. 



Som barn brækkede Anna 
næsen, da hun hoppede i 
halmen sammen med sine 
kusiner. Derfor har hun 
denne profil.



Foran Skagens Museum står 
Michael Ancher og P.S. Krøyer.

De var gode venner, men også 
rivaler, for hvem af dem var den 
dygtigste maler?







Anna og Michael Ancher og de 
andre kunstmalere i Skagen havde i 
Frankrig set de franske impressio-
nisters malerier, hvor de viste lyset 
i billederne. 
I Skagen er lyset særligt kraftigt, så 
her kunne de danske malere også 
arbejde med lyset i deres malerier. 



Pigen med solsikkerne

Michael Anchers maleri ”Pigen med solsikkerne” udkom i 1996 på et frimærke.



Lillemor Andersen 
2009 / Forlaget Spiren
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