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Michael Anchers navn forbindes  
ofte med monumentale og dra-
matiske værker af  Skagens fiskere. 
Mændenes liv stod dog ikke alene,  
og med denne udstilling sætter  
vi nu fokus på en ofte overset del  
af Michael Anchers motivverden  
– hans mange kvindeskildringer. 

Med denne folder kan du læse om 
udvalgte værker og dermed stifte 
nærmere bekendtskab med Anchers 
motiver af fiskerkoner, blide skagens - 
piger, fine fruer på promenade og 
portrætter af hans elskede  hustru, 
Anna Ancher og familien Brøndum. 
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En Barnedaab · 1883-1888 · Ribe Kunstmuseum

Michael Ancher havde fra starten besluttet sig for at male et stort  
knæstykke. Værket skulle være et moderne maleri og skulle forene 
samtidens nye kærlighed til private motiver, med højtideligheden fra 
ceremonielle begivenheder. Missionen var at male dåbsbilledet som  
et universelt billede, og ikke et monument over Anchers egen familie.
 Det siges, at maleriet blev skabt over en periode på fem år, men  
i realiteten varede det længere. Ancher blev ved med at arbejde på  
En Barnedaab, også efter det var blevet signeret. 
 De portrætterede er blevet udskiftet et væld af gange. Krøyer skrev  
i spøg, at fadderne gik ud og ind af kirken, og hverken Marianne Stokes  
i den brune kjole eller hr. Mariager, der ses bag Michael Ancher,  
har været med til den rigtige dåb.  

FAMIL IEN BR ØNDUM  76 FAMIL IEN BR ØNDUM

1.



En Barnedaab. Studie · (1886) · Skagens Kunstmuseer 

Det forstudie, der kommer tættest på den færdige version af  
En Barnedaab, er dette lille maleri fra Skagens Kunstmuseer, som må  
være blevet udarbejdet efter 1886, hvor maleren Marianne Stokes  
besøgte Skagen. Det er nemlig den første skitse, hvor Marianne Stokes 
er afbildet. Kompositionen ligner den fra En Barnedaab (1883-1888),  
men én mand er markant anderledes end i det endelige værk:  
Manden bag Michael Ancher er langt fra den hr. Mariager, som ses  
på den endelige version af værket fra Ribe Kunstmuseum. Manden  
her har briller, et kortere skæg og en bredere mund. 

FAMIL IEN BR ØNDUM  76 FAMIL IEN BR ØNDUM
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Anna Ancher bærer Helga over dåben · 1887 · Skagens Kunstmuseer

Scenen udspiller sig i Skagen Kirke, hvor Helga Ancher døbes  
12. oktober 1883. Hun bæres frem til dåb af sin mor, Anna Ancher, og 
bagved ser vi hue moderen, som er den person, der bærer barnets  
hue ved selve dåbshandlingen. Billedet er et udsnit af en større  
komposition, En Barnedaab (1883-1888), der i færdig version måler  
over to meter. Michael Ancher forsøgte sig med mange forskellige 
personer i løbet af forarbejdet, før han fandt frem til de helt rigtige.  
Billedet er en skitse, hvor Ancher afprøver en bestemt komposition. 
 I denne udgave af barnedåbsmotivet har Ancher brugt Annas kusine, 
Marie Møller (senere Dalsgaard) som model til huemoderen,  
men hun blev senere skiftet ud til fordel for en pige fra Skagen,  
frk. Arvidsen. Der kan argumenteres for, at også Anna i denne version 
ser en smule anderledes ud, end hun gør i den færdige version  
af værket. Det kan være fordi studierne til Annas figur i perioder  
blev gjort med hendes kusine Ane Møller som model. 

FAMIL IEN BR ØNDUM  98 FAMIL IEN BR ØNDUM
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Portræt af Marianne Stokes · 1887 · Skagens Kunstmuseer

Dette portrætstudie til En Barnedaab (1883-1888) forestiller den  
østrigsk- engelske maler Marianne Stokes (1855-1927). Stokes besøgte 
Skagen i sommeren 1886 sammen med sin mand, og studiet må være 
udført i den forbindelse. 
 Stokes var ikke til stede til Helgas dåb i 1883, men Ancher må have 
fundet hende rigtig til sin komposition. Hun er ikke blevet skiftet ud 
trods utallige korrektioner undervejs i maleprocessen. Dog skriver  
Morgenbladet i 1887, at ”Damen paa dennes [Krøyers] højre  
Haand bærer en mosfarvet Fløjlskjole”. Det er Stokes’ kjole, der  
her refereres til, og det ser ud til, at kjolens farve efter udstillingen  
er blevet ændret – ligesom hr. Mariagers og huemoderens ansigt.  
En mosgrøn kjole har muligvis taget for meget fokus fra Annas  
gyldne kjole, som nu er blikfang.

FAMIL IEN BR ØNDUM  98 FAMIL IEN BR ØNDUM

4.



Skitse til En Barnedaab · Formodentlig 1883 · Skagens Kunstmuseer

Denne lille olieskitse til En Barnedaab (1883-1888) fokuserer på kirke-
rummet i Skagen Kirke. Der er kun to personer i rummet. Måske ville 
Michael Ancher øve sig i placeringen af personerne, Anna Ancher og 
broren John Brøndum, i det endelige værk. 
 I denne version er personerne dog ikke vigtige. Det vigtige er, hvor 
lyset skal komme fra, hvor døbefonten skal stå, hvordan gruppen skal 
placeres i forhold til rummet og vinduerne. 
 Skitsen er dateret  til 1883, som var året for Helgas dåb, og kan meget 
vel være et af de allerførste bud på, hvordan Ancher har tænkt sig, at 
det kommende, monumentale værk skal tage sig ud. 

FAMIL IEN BR ØNDUM  1110 FAMIL IEN BR ØNDUM
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Frøken Arvidsen · U.å. · Skagens Kunstmuseer

Michael Ancher har i enkelte tilfælde udført selvstændige portræt-
skitser af personerne på En Barnedaab (1883-1888). En af disse  
skitser forestiller frk. Arvidsen, en pige fra Skagen, der af Ancher blev 
udvalgt til at være huemoderen på det færdige værk. Det formodes,  
at huemoderen blev ændret til at være frk. Arvidsen, efter værket  
havde været udstillet på den tredje Internationale Kunst-Ausstellung, 
Glaspalast i München 1888, men før salget til Ribe Kunstmuseum i 1898.  
På en signeret udgave af værket fra 1888 er det nemlig Anna Anchers 
kusine Marie Møller (senere Dalsgaard), der er huemoder, mens  
frk. Arvidsen har overtaget rollen på det færdige billede. 

FAMIL IEN BR ØNDUM  1110 FAMIL IEN BR ØNDUM
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Selvportræt med Anna og Helga · Ca. 1891 · Skagens Kunstmuseer

Meningen med et portræt er som regel at indfange noget essentielt  
om modellen. Det er kunstnerens opgave at fæstne det psykologiske  
i det fysiske udtryk. I et selvportræt har kunstneren privilegeret adgang 
til modellens indre, og i dette selvportræt har Ancher valgt at mani-
festere de vigtigste elementer i sit liv: arbejdet, hustruen og datteren.  
I Anchers tilfælde var arbejds- og familieliv to sider af samme sag,  
for han havde et arbejdsfællesskab med Anna Ancher, og med tiden 
skulle Helga Ancher også blive kunstner. Desuden var ægteskabet  
og familielivet vigtige motiver for Ancher, og det er derfor helt oplagt,  
at Annas karakteristiske ansigtstræk og Helgas intense koncentration 
om sin fars arbejde omkranser kunstnerens determinerede blik. 

FAMIL IEN BR ØNDUM  1312 FAMIL IEN BR ØNDUM
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Interiør med fru Brøndum skrivende · 1912 · Skagens Kunstmuseer

Her er fru Brøndum optaget af en af sine yndlingsbeskæft igelser:  
brev skrivning. Hun er i midten af firserne og er stablet op med en pude, 
mens hun holder sig varm med et tæppe over knæene. Hovedet er der 
imidlertid ikke noget i vejen med, og lyset, der vælder ind gennem  
vinduet, hun sidder ved, taler om en sjælden livskraft. Hvor Ancher  
ofte går helt tæt på sin svigermor og lader hende svæve i et udefineret 
og dunkelt rum, er han her på større afstand og har givet plads  
til den farvestrålende stue. 

FAMIL IEN BR ØNDUM  1312 FAMIL IEN BR ØNDUM
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Fru Brøndum · U.å. · Skagens Kunstmuseer

Dette portræt af fru Brøndum er aldrig blevet malet færdigt.  
Derfor kan vi ikke se, hvad hun er fordybet i. Det kunne være et stykke 
håndarbejde, eller måske har hun endnu en gang fundet Bibelen frem.  
I hvert fald kræver det briller og dyb koncentration. Ane Brøndum  
overlod først arbejdet med familiehotellet helt til sine børn, da hun  
var i halvfjerdserne, og derefter læste hun meget og skrev breve.  
Hun var optaget af litteratur og historie, og hun var en stærk til hænger 
af uddannelse. Derfor havde hun også bakket sin datter op,  
da Anna Ancher ønskede at uddanne sig til kunstner. 

FAMIL IEN BR ØNDUM  1514 FAMIL IEN BR ØNDUM
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Fru Brøndum med sin bibel · U.å. · Skagens Kunstmuseer

Ane Brøndum var indremissionsk. Da hun trak sig tilbage fra arbejdet 
som husbestyrerinde på familiens hotel i en alder af 70 år, kom  
meget af hendes tid til at gå med bibellæsning. Ancher malede  
sin svigermor utallige gange, og ofte havde hun som her Bibelen  
i hånden. At der er tale om et portræt er på sin vis underordnet,  
for det er mere den tyste stemning, der har indfanget maleren.  
Tid og rum er næsten opløst i de mørke farver – det kunne være  
en kvinde fra 1600-tallets Holland i et maleri af Rembrandt eller  
Frans Hals, som Ancher var inspireret af. 

FAMIL IEN BR ØNDUM  1514 FAMIL IEN BR ØNDUM
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Fru Brøndum med kyse · Ca. 1910 · Skagens Kunstmuseer 

Fru Ane Brøndum. Profilportræt med hvid kyse mod rød væg · U.å. 
Skagens Kunstmuseer

Skitserne af Ane Brøndum viser hende med den karakteristiske  
spidse kyse, som man ser i mange af Michael Anchers portrætter  
af hende. Også datteren portrætterede hende igen og igen på denne 
måde, ofte lidt blundende. Det var formentlig utænkeligt for fru  
Brøndum at bevæge sig ud blandt mennesker uden at dække  
sit hoved. Som medlem af Skagens bedrestillede klasse brugte  
hun ikke de simplere tørklæder, som man ser skagenspigerne  
og fisker konerne bære i mange af Michael Anchers billeder,  
men finere linned og silke, ofte med kniplede detaljer. 

FAMIL IEN BR ØNDUM  1716 FAMIL IEN BR ØNDUM
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Fru Brøndum læser i Bibelen · 1909 · Skagens Kunstmuseer

Fru Brøndum fandt ofte Bibelen frem, og her har Ancher skildret  
hende i en helt enkel komposition i profil og koncentreret om  
læsningen. Det er som om, de hvide sider lyser. Den lysende bog  
minder om et værk af en anden af tidens kunstnere, den symbolistiske 
maler Ejnar Nielsen, der i En læsende blind pige fra 1905 på samme 
måde lader bogens sider lyse kraftigt op. Den indremissionske Ane 
Brøndum ville sikkert have fundet sig godt tilpas med symbolikken: 
Herrens ord er i centrum og oplyser den fromme læsers sind.  
Det var der mange, der havde en tro på i Skagen i disse år, for der  
skete en religiøs vækkelse omkring århundredeskiftet, og op imod  
en tredjedel af skagboerne blev knyttet til Indre Mission. 

FAMIL IEN BR ØNDUM  1716 FAMIL IEN BR ØNDUM
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Julenissen står model · 1888 · Skagens Kunstmuseer

Med Julenissen står model har Michael Ancher vendt blikket mod  
sin egen hjemlige verden. Han har her indfanget en hyggelig stund  
med en aftenaktivitet, der inddrager både voksne og børn. Ancher  
inviterer således indenfor i parrets privatsfære i kunstnerhjemmet.
 På billedet ses Anna Ancher i færd med at lære datteren Helga  
Ancher at tegne. Helga er lige så opslugt af pennen som sin mor.  
Nissen i forgrunden fremstår mindre vigtig. Det vigtige er, hvordan 
figuren fremstilles på morens papir. 
 Helga Ancher blev som voksen uddannet på kunstakademiet  
og fik herudover undervisning i Paris, men fik aldrig sit store gennem-
brud som kunstner. 

18 FAMIL IEN BR ØNDUM
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Helga mellem valmuer · Ca. 1886 · Skagens Kunstmuseer 

Helga Ancher blev født i 1883 og var lige fra begyndelsen et elsket  
motiv i mange af Anchers billeder. Her ses Helga i tre-årsalderen  
i haven ved Anchers Hus. Hun snuser til store, røde valmuer,  
og hendes lille ansigt forsvinder næsten helt bag de store blomster, 
som også er højere end hende. Farvekontrasterne i billedet er  
markante. Den grønne baggrund, de røde valmuer, den blå kjole  
og det gule hår spiller op til hinanden og styrker hinanden. 

FAMIL IEN BR ØNDUM  1918 FAMIL IEN BR ØNDUM
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Anna og Helga i haven · Formodentlig 1889 · Skagens Kunstmuseer

I en have sidder kunstnerens datter og hustru. Det er ikke let at se,  
hvad de laver, men det må være spændende, for begge fokuserer  
på tingen i Anna Anchers hånd. Det er sommer, og stemningen er lun.  
Helga og Anna har begge hatte på for at holde solen væk fra deres 
ansigter. Lyset falder gennem træernes løv og ned på Annas hvide  
kjole og Helgas højre kind. Ancher har kun lige angivet personernes 
ansigtstræk. Annas hånd er blot en flade af maling, og det rå lærred  
ses langs kanten af maleriet. 
 Ancher bruger her de personer, han har ved hånden, til at studere  
lys og komposition – i dette tilfælde en diagonalkomposition fra øverste 
højre hjørne til nederste venstre hjørne. Med motiver og stem ninger 
som dette var Ancher en del af en international strømning i slutningen  
af 1800-tallet, hvor kunstnerne gjorde deres nærmeste til motiv. 

FAMIL IEN BR ØNDUM  2120 FAMIL IEN BR ØNDUM
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Selvportræt med Anna Ancher · U.å. · Skagens Kunstmuseer

I dette selvportræt sidder Ancher side om side med sin hustru  
og kunstnerkollega Anna Ancher. Ancher er iført et mørkt jakkesæt,  
som næsten går i et med den mørke baggrund. Anna derimod bærer  
en rødlig frakke med en gul kjole indenunder, som står i skarp kontrast  
til de ellers nedtonede og mørke farver i portrættet. Det er karakteristisk 
for Ancher, at han har valgt at inddrage Anna i sit selvportræt, og  
at hun i kraft af den gule kjole, der skinner som et lys i mørket, skaber 
blikfang i billedet.

FAMIL IEN BR ØNDUM  2120 FAMIL IEN BR ØNDUM
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En akvarelmalerske · 1896 · Skagens Kunstmuseer 

I en blå stue sidder Helga Ancher og maler påskeliljer. På bordet ligger 
en æske med akvarelfarver, og vi kan skimte de første gule pensel- 
strøg på pigens papir. Hun sidder ved vinduet, og lyset strømmer ind, 
hvilket understreger værkets friske og forårsagtige stemning. 
 At Michael Ancher har kaldt sit værk for ”En akvarelmalerske”,  
og ikke for ”Helga maler” kan ses som en anerkendelse af datterens 
evner som kunstner, og man kan ane en stolthed og beundring  
i Anchers portræt af datteren. 

22 FAMIL IEN BR ØNDUM
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Figurer i et landskab. Blinde Kristian og Tine i sandet · 1880 
Den Hirschsprungske Samling

Der er noget nøgternt over Anchers skildring af den unge Tine og den 
gamle Blinde Kristian, for selvom fattigdommen titter frem i det slidte  
tøj og de beskidte fødder, forfalder kunstneren ikke til sentimentalitet. 
Der bliver ikke appelleret til os, som ser på billedet, og selvom Tine  
ikke er blind som Kristian, ser hun ligeså lidt med sit indadvendte blik, 
og der er ingen kontakt mellem de to. 
 Ancher maler på sin vis det klare sollys, marehalmen og personerne 
som ligeværdige dele af samme landskab. Da maleriet blev udstillet  
i København i 1881, kritiserede Holger Drachmann det for den  
manglende samtale mellem de to og efterlyste, at den blinde Kristian 
blev gjort ”til Gjenstand for vor Sympathi, vor Medlidenhed eller  
vor Videbegjærlighed i det Mindste”. I stedet havde Ancher malet  
en uromantisk reportage fra Skagen og skabt et naturalistisk  
hovedværk i dansk billedkunst.
24 SKAGENSPIGEN
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Pigen med solsikkerne · 1893 · Skagens Kunstmuseer

I 1889 malede Ancher værket Pigen med solsikkerne med tjeneste- 
pigen Maren Brems med det kornfarvede hår som model. Maleriet var  
ofte udlånt til udstillinger, og fire år efter skabte han derfor dette billede,  
som kunne hænge fast i Ancherfamiliens stue. Skagenspigen står  
i døråbningen mellem syd- og nordstuen i en af Anna Anchers sartgule  
kjoler. Lyset strømmer ind fra nordstuen, mens sydstuen i baggrunden  
henligger i mørke. I hænderne bærer pigen en kobbervase med en stor 
buket solsikker, som kommer hun med sommerens sollys i favnen.  
Solens stråler og haven på den anden side af ruden anes gennem  
de tynde blå gardiner bag hende. 
 Blomster har en central plads i mange af Anchers kvindeskildringer:  
Skagenspigen med solsikkerne, Helga, der maler en påskelilje, eller  
Anna i marken med favnen fuld af gul okseøje.

SKAGENSPIGEN  2524 SKAGENSPIGEN
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Pige i et køkken · 1880’erne · Skagens Kunstmuseer

Michael Ancher var optaget af 1600-tallets nederlandske malere  
og dyrkede ligesom f.eks. Johannes Vermeer og Pieter de Hooch  
interiørmotiver, hvor en tjenestepige eller husfrue er opslugt af sine  
pligter eller sysler. Her er det husets pige, Maren Brems, som sidder 
med sit strikketøj. Hun udnytter tiden, mens kedlen er sat over til  
en kop te. Farveskalaen er begrænset til ganske få toner af hvidt,  
gult, sort og rødt, og det bidrager til den rolige stemning. Hun ænser 
hverken maleren eller os, der betragter hende, og på den måde  
er det som om, vi kunne træde ind i rummet uden at forstyrre  
synderligt og se os lidt om i det hvidkalkede rum. Det er en kvalitet  
ved mange af Anchers kvindeskildringer, at vi, idet vi bliver ignoreret  
af modellerne, får en særlig adgang til det rum, de sidder i. 

26 SKAGENSPIGEN
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Skagenspigen Maren Sofie strikkende · 1882 
Den Hirschsprungske Samling

I forsommeren 1882 rejste Anna og Michael Ancher for første gang  
til udlandet. De skulle til Wien, hvor Anchers Vil han klare pynten?  
fra 1880 var med på en stor international udstilling. På vejen besøgte  
de kunstsamlinger i Berlin, Dresden og München, og rejsen blev  
afgørende for parrets kunstneriske udvikling. Man fornemmer det  
i dette portræt af skagenspigen Maren Sofie Olsen, som blev malet 
samme år. Efter at have set værker af bl.a. Johannes Vermeer dyrkede 
Ancher også stille interiører med syslende kvindeskikkelser, der vender 
blikket indad. Man genkender sidelyset fra Vermeer, der ofte malede  
fra sin stue med et stort vindue til venstre. Maren Sofie ænser os ikke, 
men er opslugt af sit strikketøj, og man kan forestille sig, hvordan  
stilheden i rummet kun brydes af strikkepindenes klikken og  
penslens strøg.

SKAGENSPIGEN  27
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Ung pige · 1887 · Skagens Kunstmuseer

Ancher lader her sin model sidde med ansigtet vendt bort fra lyset.  
Det skaber en helt særlig virkning med solen, der giver det hvidblonde  
hår en gylden glød og lige fanger sjalets røde kant, der hvor det slår  
et buk ved skulderen. Vi kan fornemme solens varme på hendes ryg,  
mens ørenringens sølv skinner hvidt, og ørets tyndeste dele gennem- 
lyses og rødmer. I skyggen er ansigtet antydet med mere ensartede  
farver. Modellen er den 12-årige Maren Brems, som var i huset hos  
familien  Ancher. Hendes huslige pligter blev ofte skiftet ud med  
tjansen som model, og her har Ancher virkelig forstået at bruge  
hendes sarte kulør i et mesterligt lys- og farvespil, der kan minde  
om hustruens pasteller, selvom billedet her er malet i olie. Værket er  
tydeligt inspireret af hollandsk 1600-tals maleri og leder især tankerne  
hen på Johannes Vermeers Pige med perleørering fra ca. 1665.

SKAGENSPIGEN  2928 SKAGENSPIGEN
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Skagenspige · 1887 · Skagens Kunstmuseer

Her er den unge skagenspige Maren Sofie Olsen, hvis far var fisker,  
og på maleriet er hun  omkring 19 år gammel. Hendes lidt fjerne  
blik giver hende en voksen alvor, og selvom hun er nydeligt klædt  
og har fine ørenringe, signalerer den enkle frisure, at hun ikke som 
borger skabets piger havde meget tid til at sætte hår og pynte sig.  
Året efter forlod hun Skagen, da hun blev gift med en fisker i Sæby.  
Portrættet er malet på pap og hendes smukke blå overdel er markeret 
med enkle strøg, der gør overfladen levende. Ancher er gået mere  
i detaljen i ansigtet og har fanget hudens gennemsigtighed og  
nuancer med stor præcision. 

SKAGENSPIGEN  29

24.



Skagenspigen Maren Sofie Olsen med et rødt tørklæde · 1884 
Skagens Kunstmuseer

Maren Sofie Olsen var ofte model for Ancher, da hun var teenager  
og stadig boede i Skagen, hvor hun var født ind i en fiskerfamilie.  
Man kan følge, hvordan hun vokser gennem billederne. Her skildrer 
Ancher pubertetens grænseland med den næsten voksne pige,  
der ser modent på os, men som nok endnu ikke er helt færdig med 
barndommens spilopper. Tøjet er begyndt at stramme, og hægterne  
i hendes overdel giver sig lidt, idet hun læner sig tilbage mod den  
kalkede væg. Det direkte blik ser man ikke så ofte i  Michael Anchers 
kvindeskildringer. Ofte er blikkene rettet mod et fjernt punkt eller  
vendt mod håndarbejdet. Men her ser vi skagens pigen lige i øjnene,  
og med det lette smil, der spiller om hendes mund, føler vi os  
ligeså meget betragtet, som vi betragter hende. 
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Skagenspige · 1883 · Skagens Kunstmuseer

Maren Sofie Olsen blev født i 1868 og er altså omkring 15 år i dette  
portræt. Flere af skagensmalerne brugte hende som model, indtil  
hun forlod  Skagen i 1888. Skagboerne kunne tjene lidt ved at sidde  
model for kunstnerne, og man ved, at Maren Sofie en gang fik stof  
til en kjole for arbejdet. 

I dette billede er hun iført en stribet jakke i de farver, man ofte  
ser hos skagenspigerne – helt uden pynt. Til gengæld har hun  
en fin ørenring, som man ser i flere af hendes portrætter – måske  
strandingsgods fra fjerne egne. Mange fragtskibe stødte på grund  
ud for Skagen, og fiskerne optrådte som redningsmænd og  
bragte også gods i land. Måske Maren Sofies ørenring er kommet  
til Skagen ad den vej?

SKAGENSPIGEN  3130 SKAGENSPIGEN
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Skagenspige med mørkt hovedklæde · 1894 · Skagens Kunstmuseer

Den blonde Maren Brems blev i en alder af bare ni år antaget som  
hushjælp på Markvej, da Anna og Michael Ancher flyttede ind i 1884. 
Hun blev ofte brugt som model. Her 10 år senere er hun blevet voksen 
og har forladt pladsen hos familien. Kontrasten mellem modellens  
lyse farver og det sorte tørklæde er også en kontrast mellem det unge 
sind og voksenlivets fordringer i et fiskersamfund, hvor hårdt, fysisk 
arbejde var dagens orden. Alvoren i billedet ligner Anchers studier af 
svigermoren, hvor ansigtet også toner frem af et ubestemmeligt rum. 
Ancher havde også skildret Maren Brems i mere optimistiske toner,  
da han brugte hende til at bære solsikker frem i to store billeder  
fra hjemmet nogle år før. 

32 SKAGENSPIGEN
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Anna Ancher vender hjem fra marken · 1902 · Skagens Kunstmuseer

Michael Ancher beundrede sin hustru og var ikke interesseret  
i at begrænse hendes frihed, selvom de blev gift årtier før kvinders  
stemmeret og retslige ligestilling med mænd blev en realitet.  
 Anna fremstår fri og selvsikker på billedet: Hun bevæger sig mål- 
rettet gennem en gylden mark under åben himmel, og i modsætning  
til hvad moden ellers dikterede, bærer hun ikke korset, men en  
såkaldt reformkjole. Reformkjolen var populær både i USA og Europa  
i slutningen af 1800-tallet, især blandt kunstnere. Det var en enkel,  
korsetløs dragt, som ikke indsnævrede kvindens figur.
 Motivet er næsten identisk med et fotografi taget i begyndelsen  
af 1890’erne, og der findes flere forarbejder til værket. Ancher  
arbejdede altså længe på portrættet, og det minder i sin størrelse  
og styrke om hans tidligere portræt af Anna fra 1884, da hun  
ventede datteren Helga. 
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Portræt af kunstnerens forlovede, Anna Brøndum · 1878
Skagens Kunstmuseer

Anna Ancher (f. Brøndum) 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. Anna  
var en helt ung pige, da malerne begyndte at rejse til Skagen,  
og hun fulgte deres færden og arbejde med stor interesse. Michael 
Ancher kom til Skagen i 1874, og den unge Anna Brøndum blev  
hurtigt interesseret i den lidt ældre maler. Fire år senere, da Anna  
var fyldt 18 år, blev parret forlovet. 
 Anchers portræt af sin forlovede er malet med præcision og  
sirlighed, lige fra øjets lysende blå farve til halskludens gennemsigtige 
blonder. Det er det første af mange malerier, der viser Anna som  
en stolt kvinde, som holder hovedet højt og ryggen rank. 
 Ancher viser med portrættet sit talent som personskildrer, og man 
fornemmer malerens interesse og hengivenhed for modellen. 
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Portræt af min hustru. Malerinden Anna Ancher · 1884  
Den Hirschsprungske Samling

I dag vækker Anna Anchers statelige skikkelse respekt hos den, der  
betragter hendes portræt, og man fornemmer også malerens respekt  
for hustruen. Men da billedet blev udstillet i 1884 vakte det forargelse  
hos en del af kunstpublikummet. Det var for intimt med den gravide 
mave, selvom mange kunstnere i disse år brugte familielivet som motiv.  
Kollegaen P.S. Krøyer morede sig over den småborgerlige reaktion:  
 ”... et rigtig nobelt og smukt Portræt. Det er komisk nok, at det vækker  
Anstød hos Publikum, navnlig det kvindelige, det støder deres ’Blu-
færdighedsfølelse’, er det ikke herligt?”
 Maleriet var moderne, men henviser også i sit format og Annas  
påklædning med den sorte kjole og den hvide krave til en tradition  
for helfigursportrætter. Ancher havde nemlig blik for en 1600-tals  
mester som Karel van Mander, der portrætterede kongedatteren  
Leonora Christina i 1643 i en lignende komposition. 
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Portræt af Anna Ancher · Ca. 1911 · Skagens Kunstmuseer 

Dette er et usædvanligt portræt af Anna Ancher. Værket adskiller  
sig malerisk fra Anchers andre portrætter af hende. Hovedet  
er malet med små, korte penselstrøg og et tykt lag maling. Øjnene  
er kun lige markeret, det samme er munden. Næsen er knapt  
så markant, som vi kender den fra de andre portrætter af hende.  
Kjolen er derimod malet med lange og brede strøg, og skyggerne  
her er skarpt markerede i forhold til dem, vi ser i ansigtet. 
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Interiør fra atelieret · Ca. 1910 · Skagens Kunstmuseer

Anchers store respekt for sin hustru og hendes arbejde udmøntede  
sig i en lang række portrætter af Anna. Her som kunstner – ikke  
som en eksotisk, kvindelig kunstner, men slet og ret som kunstner  
og kollega. 
 Maleriet illustrerer også, hvorfor familien Ancher byggede ud  
i disse år. Anna sidder i den vestre stue i hjemmet, der til lejligheden  
er blevet forvandlet til atelier. Med tilbygningen på Markvej i Skagen  
fik både Michael og Anna arbejdsværelser, der ikke skulle dublere  
som dagligstue. I baggrunden ses P.S. Krøyers buste af Holger  
Drachmann og de møbler, som stadig befinder sig i rummet i dag. 
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Stuen med de blå gardiner (af Anna og Michael Ancher) · 1892 
Skagens Kunstmuseer

I et smukt udsmykket rum sidder Anna Ancher. Rummet er  
oplyst af en enkelt lyskilde. Jo længere man kigger på billedet,  
des flere detaljer dukker op i rummet. En stol i forgrunden, en plante  
sat på et lille bord. Fugle i guld malet på billedrullerne mellem  
vinduerne. 
 Værket er et fælles projekt. Anna Ancher har malet det stemnings- 
fulde rum, og Michael Ancher har malet sin hustru. Værket kan  
hermed ses som et aftryk af kunstnerparrets fælles visioner og  
gensidige respekt. Ancher så sin hustru som en ligeværdig  
arbejdskollega. 
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Spillende dame · 1887 · Skagens Kunstmuseer 

Ved et klaver sidder Anna Ancher i en gylden kjole. Hun ænser  
os ikke – hendes fokus er på nodearket. Fingrene er ved at finde  
frem til de korrekte tangenter. Om et øjeblik fyldes rummet  
med musik.
 Værket blev udstillet på Charlottenborgs Forårsudstilling i 1887,  
og i anmeldelserne blev det rost for farveholdningen, der er malet  
med en anderledes blødhed, end den man hidtil havde set fra  
Anchers hånd. En anmelder fandt dog Anna Anchers holdning  
en smule stiv, og han skrev, at det mindede om ”gammelitalienske”  
afbildninger af Sankt Cæcilia, en katolsk skytshelgen for musik. 
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Middagshvil · 1890’erne · Skagens Kunstmuseer

Det er sådan en sommerdag, man drømmer om i vintermørket.  
Lyset flimrer ned gennem bladhanget, det er varmt og tid til et efter-
middagshvil. Kvinden er faldet i søvn på bænken, lige der hvor den  
kultiverede haves blomster møder de vildtvoksende buske. Bænken  
står stadig i Anchers have på Markvej, og den optræder i flere af ægte-
parrets malerier. Her indfanger Ancher kontrasten mellem det skarpe 
dagslys og de dybe skygger. Det kan være under indtryk af de  
impressionistiske malere, som han for alvor stiftede bekendtskab  
med i disse år; på den franske udstilling i København, 1888 og på en ren 
impressionistudstilling i Kunstforeningen samme sted i november 1889, 
men måske især på Verdensudstillingen i Paris samme år. Ancher  
blev ikke impressionist af at studere franskmændene, men der  
findes eksempler på værker, hvor virkningerne af det flimrende lys,  
ligesom hos impressionisterne, er et vigtigt element. 
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Gæster i haven · U.å. · Skagens Kunstmuseer 

I denne skitse af et selskab i Anchers have ses et smukt bord  
med en stor blomsterdekoration på midten. Bordets hvide dug  
er billedets blikfang. Rundt om bordet sidder en række personer 
– primært kvinder iført store hatte. Yderst til venstre sidder en mand  
og et barn. 
 Værket er en skitse. Penselstrøgene er meget synlige i billedet,  
ingen af personerne har ansigtstræk, og mange af dem har  
ikke en rigtig krop, men der lige netop angivet nok detaljer til,  
at vi kan se, hvad billedet forestiller. 
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Et haveselskab · 1904 · Skagens Kunstmuseer

I en frodig have sidder et selskab. Der er champagne på bordet,  
og flere af personerne har glas i hånden. Personerne på billedet  
ser ud til at hygge sig. De snakker sammen, og ingen har fokus mod 
beskueren. Billedet emmer af sommer. Lyset falder ned gennem  
havetræernes løv og lander som lysende pletter på bordets dug  
og personernes tøj. Billedet giver os et indblik i miljøet omkring  
kunstnerparret, der ofte var værter ved festlige begivenheder.  
Motivet kan lede tankerne hen på maleren P.S. Krøyers hovedværk  
Hip Hip Hurra! fra 1888, der i dag kan ses på Göteborgs  
konst museum. 
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I havegang · U.å. · Skagens Kunstmuseer

Den unge kvinde står blandt havens smukkeste blomster. Hun  
ænser os ikke, men er optaget af det, hun har i hænderne. Måske  
er det en tusindfryd, der, når det sidste kronblad falder, vil fortælle,  
om hendes nyforelskelse er gengældt. Den tyste stemning i haven,  
den ensomme skikkelse og den skyggefulde bænk, der kalder  
på selskab, spænder billedets fortælling ud mellem ensomhed  
og drømmen om tosomhed skjult for andre blikke. Maleriet er  
et godt eksempel på, at Michael Ancher også kunne være  
romantiker og indimellem fandt motiver i havens krinkelkroge,  
hvor unge mennesker kunne drømme og sværme.
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Alba Schwartz · 1901 · Skagens Kunstmuseer

Ancher malede mange portrætter af de fine fruer fra byens bedre  
borgerskab, og han var ven med flere af dem. Her ses forfatterinden  
og borgmesterfruen Alba Schwartz i en lang mørk kjole. Hun står  
i en stue med en grøn stueplante bag sig og ser direkte ud på os  
med et lille smil på læben. Værket er formodentligt et forstudie til  
et større portræt, som i dag er i privateje. 
 Alba Schwartz var over lægedatter og ønskede oprindeligt at blive 
skuespiller. Hun giftede sig med juristen Otto Georg Schwartz,  
og parret flyttede sammen til Skagen i 1899, hvor Otto Schwartz  
blev borgmester. Hun blev siden forfatter og skrev flere bøger om  
kunstnerne og livet på Skagen, som udkom i starten af 1900-tallet.  
Til bøgerne fik hun lov til at låne Michael Anchers dagbogsnotater,  
som gav et unikt indblik i årene, hvor kunstnerkolonien blomstrede  
i byen. 
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Sommerflirt i haven · U.å. · Skagens Kunstmuseer 

I en blomstrende have sidder tre personer ved eftermiddagsteen.  
De to kvinder er iklædt lyse sommerkjoler, den ene med en stråhat  
og en cigaret i hånden, den anden med opsat hår som fanger lyset. 
Manden har lagt armene over kors og smiler. På bordet står en bakke 
med en tepotte og nogle kopper. Ancher har kun lagt få strøg  
på lærredet for at markere bordets genstande, hvilket giver indtryk  
af en hastigt malet skitse.
 Ancher har her indfanget borgerskabets selskabsliv i Skagens  
frodige haver i tiden efter, at den gamle fiskerflække var blevet  
et populært turistmål. Den ubekymrede sommerstemning står  
i kontrast til de dramatiske motiver af Skagens fiskere, som  
Ancher ellers var kendt for.
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Ung kvinde i et landskab · 1907 · Skagens Kunstmuseer 

Den unge kvindes blik fortaber sig, og vi kan forestille os,  
at land skabet bag hende også strækker sig ud foran hende.  
Så ser vi, hvad hun ser: den vidtstrakte hede, som stadig ligger  
uden for Skagen den dag i dag. Vi ved ikke, hvem billedet forestiller,  
men der er formentlig tale om et portræt og ikke et forstudie  
til en større fortælling, selvom den unge kvindes drømmende  
og måske lidt vemodige blik kunne fortælle mange historier.  
Hun er ikke en af de skagenspiger, som Ancher så ofte malede,  
men måske en sommergæst fra København med fine smykker  
og omhyggeligt arrangeret hår efter tidens mode. 
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Ung kvinde i det fri ·  1920’erne · Skagens Kunstmuseer 

Det er en avanceret ung dame Ancher har fanget i denne skitse.  
Hun er fra en tid, hvor kjolelængden tillod større bevægelsesfrihed  
og korsettet også var fortid. Vi ved ikke præcis, hvornår billedet  
blev malet, men det er ikke usandsynligt, at det er fra tiden lige  
efter 1915, hvor kvinderne fik valgret og dermed en helt ny grad  
af frihed og selvbestemmelse. Kvinden har sin lette frakke på og  
gør måske bare et kort stop for maleren. Den energi afspejler sig  
også i penselstrøgene, som er hurtige og har noget ligeså moderne  
over sig som modellen.    
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En strandpromenade · 1896 · Skagens Kunstmuseer 

I starten af 1890’erne malede P.S. Krøyer sine første blåtonede  
stemnings malerier fra Skagen Sønderstrand, og Michael Ancher blev  
meget inspireret af Krøyers billeder. I Anchers billeder fra 1880’erne er  
stranden først og fremmest en arbejdsplads, men i 1890’erne bliver  
stranden også en promenade for det bedre borgerskab, og det er  
præcis det, som Ancher har malet her i dette billede. 
 Ancher har i dette værk valgt en diagonal komposition til at skildre  
fem unge kvinders gåtur på stranden. Selvom lyset er køligt, skinner 
solen. I baggrunden af billedet ses et par fiskerbåde, men det er  
det eneste, der vidner om lokalbefolkningens tilstedeværelse.
 Kvinderne på billedet er købmand og justitsråd Lars Holsts fire  
døtre og deres veninde: forrest Ida Holst, derefter t.v. søsteren  
Anna Holst sammen med veninden Elisabeth Bang, derefter  
Minne (Wilhelmine) Holst med sin søster Sophie Holst i hånden. 
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Dameportræt · U.å. · Skagens Kunstmuseer 

Portræt af ung kvinde i grøn kjole · 1912 · Skagens Kunstmuseer

Michael Ancher malede portrætter gennem hele sit arbejdsliv,  
og her er det to i dag ukendte kvinder, der har siddet model.  
De to billeder har begge hjemme i Anchers Hus, så man kan  
forestille sig, at det er forarbejder til de færdige portrætter, som  
modellerne og deres familier har fået overdraget. Forarbejderne  
er blevet hos Ancher som en form for arkiv over hans arbejder.  
Det er ret nøgterne portrætter uden en fortællende ramme  
 – de unge kvinder bliver simpelthen registreret med den alder,  
den mode og den frisure, der kendetegnede dem det år, de sad  
model for maleren.  Portrætter har altid været en god indtægtskilde  
for en kunstner, og Ancher rejste gerne rundt i landet, hvis der  
faldt en bestilling. 
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Glade Elsie · 1910 · Skagens Kunstmuseer

Der er noget fortabt over den leende Elsie under den forblæste  
himmel. Hun mangler en fortand, og håret er lidt tjavset.  
Elsie Hellesen boede under kummerlige forhold i byens fattighus,  
og hun ernærede sig som bærplukker og tjenestepige, så godt  
som hendes forstand nu tillod det.  Ancher brugte hende ofte som  
model, og i billederne af hende nærmer han sig noget socialrealistisk, 
som passer godt med det moderne gennembruds paroler om,  
at kunsten skulle ændre samfundet. Elsie appellerer ikke direkte  
til os om almisser eller omsorg, men den særlige kombination  
af skrøbelighed og farverigdom, af ulykke og latter går alligevel  
i hjertet. 

52 FISKERKONER OG F INE FRUER

46.



Glade Elsie · 1904 · Skagens Kunstmuseer

Elsie Hellesen var en af Skagens originaler. Hun mistede efter  
sigende forstanden, da hendes forlovede druknede få dage  
før deres bryllup. Ikke desto mindre blev hun kaldt ”Glade Elsie”,  
og hun smiler stort i Anchers skildringer af hende. Det vejrbidte  
ansigt må have tiltalt maleren, for han vendte tilbage til hende  
flere gange. Malerierne minder om 1600-tallets nederlandske  
kunstneres billeder af grinende bønder i muntert lag, men her  
sørger Elsie selv for morskaben.
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Glade Elsie · 1904 · Skagens Kunstmuseer

I Anchers portrætter af Elsie Hellesen optræder hun trods sin  
påtræn gende fattigdom i mange forskellige og farverige hatte,  
jakker og tør klæder. Det skyldes, at de mere velstående familier,  
som købte bær af hende, forærede hende deres aflagte tøj.  
På den måde kunne man se den såkaldte ”Glade Elsie” rundt  
om i Skagen med pariserhatte og kjoler med slæb. Farve- 
kombinationen i dette billede går godt i spænd med  
de hollandske inspirationer, som Ancher fik i 1880’erne. 
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Fiskerpiger på Sladrebakken · 1878 · Skagens Kunstmuseer

Værket Fiskerpiger på Sladrebakken er et forstudie til det senere  
værk Fiskerpiger, der en sommeraften er samlet på Sladrebakken.  

Skagen, 1879. Motivet er hentet fra et bestemt sted i Skagen kaldet  
Svallerbakken. Det er et lille højdedrag, hvor fiskere og fiskerkoner  
dengang gik hen for at snakke efter arbejdstid. 
 Fokus i forstudiet synes at være på stemningen og især det varme  
lys. Der er lagt kræfter i kjolernes farver, men malemåden indikerer,  
at værket formodentlig ikke har været ment som udstillingsmateriale. 
Det argument styrkes ved, at maleriet ikke er signeret. Værket skal  
derfor ses som en forberedelse til en større komposition. 
 Sammenlignes studiet med den færdige version af motivet fra 1879,  
er der ikke mange ting ud over landskabet og de to siddende kvinders 
positurer, der er kommet med fra denne komposition.
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Fiskerpiger, der en sommeraften er samlet på Sladrebakken.  
Skagen · 1879 · Skagens Kunstmuseer

Michael Ancher kom til Skagen første gang i 1874, og de første  
skitser fra Svallerbakken er dateret til 1878, så det er et af hans relativt 
tidlige motiver fra Skagen. Malestilen lægger sig tæt op af den teknik, 
Ancher lærte på kunstakademiet; landskabet er naturskønt og nydeligt, 
og penselstrøgene er skjult. Dog adskiller motivet sig fra akademiets 
dogmer ved at vise kvindernes fattige levevilkår frem. Hullerne  
i tøjet og snavset under fødderne bliver ikke censureret, og realismen 
trænger sig på.
 ”Sladrebakken” eller Svallerbakken, som den rigtigt hedder,  
findes stadig i Skagen Vesterby. At ”svalre” betyder at sludre,  
og det var netop på Svallerbakken i sandet mellem marehalmen,  
at Skagens fiskere og fiskerkoner på Anchers tid samledes  
for at snakke, når de ikke arbejdede. 
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Lotte Baltzer klipper får · 1884 · Skagens Kunstmuseer

Værket er en senere version af et motiv, som Ancher malede i 1882:  
Lotte Baltzer klipper får. Motivet er ændret en anelse på de to år,  
der er mellem billederne. I denne version ses kun ét får, og Baltzer  
står mere foroverbøjet over sit arbejde. Farverne er blevet køligere.  
Fårets uld er malet mere detaljeret, og teksturerne er meget virkelig- 
hedstro. Især det stykke uld, der ligger ud over bordets kant, kan  
næsten mærkes.
 Baltzer er på denne version flyttet længere tilbage i billedrummet  
og er blevet bredere. Hendes ansigt er veldefineret, hver en rynke  
kan ses. Hendes opmærksomhed er stadig udelukkende på fåret  
og på arbejdet med skindet, og hun er lukket om sig selv og sine  
tanker, som vi ser det i mange af Anchers kvindeskildringer. Både  
Anna og Michael Ancher mestrer motiver som dette, hvor personen  
på billedet står fordybet i sit gøremål. 
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Lotte Baltzer klipper får · 1882 · Skagens Kunstmuseer

På værket ses Lotte Baltzer, en lokal kvinde fra Skagen, dybt  
koncentreret om at klippe får. Ancher har med værket indfanget  
en hverdagshandling, der giver et indblik i en almindelig arbejds- 
opgave for en kvinde i Skagen i slutningen af 1800-tallet. 
 Familien Baltzer boede i Skagen, og familiens medlemmer  
blev flere gange brugt som modeller af både Anna og Michael  
Ancher. Michael Ancher malede i 1882 og 1884 to næsten  
ens versioner af samme motiv med Lotte Baltzer, der klipper får.  
Værket her er malet med bredere penselstrøg og er knapt  
så detaljeret som den senere version fra 1884. 
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Fru Brøndum og Anna Ancher i profil · 1870’ernes slutning  
Skagens Kunstmuseer

Anna Ancher havde et meget nært forhold til sin mor, til trods  
for at hun ikke tilsluttede sig den indremissionske tro, som  
Ane Brøndum var stærk tilhænger af. Det må have krævet tolerance  
fra begge sider, for det førte aldrig til et brud. Her har Ancher indfanget 
relationen helt bogstaveligt med de to kvinder i tæt fysisk kontakt.  
Gennem det kropslige opstår en ømhed mellem mor og datter,  
som ikke kræver øjenkontakt. At han har holdt sig til en enkelt farve  
giver dobbeltportrættet en nærmest akvarellignende karakter,  
men der er faktisk tale om et oliemaleri. Det er et ikke ukendt  
fænomen, at kunstnere gennem historien begrænsede paletten  
til det mono krome for dermed at opnå et særligt fokus på lys  
og skygge og som her en tyst stemning.

53.
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Juledag 1900. Kompositionsskitse · Ca. 1900-1903 
Skagens Kunstmuseer 

I denne skitse er Ancher tæt på at ramme sin endelige komposition. 
Person galleriet er på plads og blikretningen, hvor alle ser ud  
af billedet, er fastlagt. Farveholdningen er også stort set som i den 
endelige version, for Helga Anchers kjole har skiftet farve fra rød til gul. 
Nu er det kun Bibelen, der mangler, før den højtidelige stemning  
bliver fuldstændig, og Ane Brøndums hovedtøj vil i senere versioner 
skifte farve fra hvid til sort. Der er stadig en rest af den oprindelige  
tanke med familien samlet om kaffen, for flødekande og sukkerskål  
står stadig på bordet. De forsvandt, da Ancher fik ideen med  
at lade kvinderne være samlet om bibellæsningen. 

54.
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Juledag 1900. Kompositionsskitse · Ca. 1900-1903  
Skagens Kunstmuseer

Ancher arbejdede længe med kompositionen til det store Juledag 1900, 
og både persongalleriet og billedets indhold ændrede sig undervejs.  
I denne skitse er kvinderne fra den endelige version ledsaget af  
Degn og John Brøndum – Anna Anchers brødre. Der kunne være  
tale om en helt tidlig version af kompositionen, for Ancher fik ideen  
til maleriet, da han så et foto fra juledag 1900, hvor ikke bare de to herrer 
er med, men også Michael Ancher selv. Denne skitse er derfor led  
i den forenkling, som kompositionen gennemgik: Michael har snævret 
persongalleriet ind til kun at være medlemmer af familien Brøndum.  
I denne version er der også mere julehygge end i senere udkast,  
for der er en bakke med porcelæn på bordet, og familien virker  
optaget af en samtale. Og så har Helga Ancher en rød kjole på,  
som senere bliver ændret til en mere diskret gul.
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Juledag 1900 · 1903 · Skagens Kunstmuseer

Juledag 1900 forener de helligste tider på året: julen og påsken.  
Motivet er fra juletid, og med bordet og personerne placeret side om  
side trækker Ancher på en kunsthistorisk tradition for, hvordan man  
maler den sidste nadver inden påskens kulmination med korsfæstelsen. 
 Jesus og disciplene er her skiftet ud med familien Brøndums  
kvinder, men de var også en slags disciple, for troen var stærk,  
og Bibelens ord havde stor vægt; især for gamle fru Brøndum og  
hendes to ugifte døtre Marie (med Bibelen) og Hulda (mellem de to). 
Længst til højre sidder Anna Ancher med datteren Helga Ancher  
i gult. De skildres som en del af fællesskabet og alligevel lidt for sig,  
for Anna havde valgt kunstnerlivet fremfor religionen. 
 Kvinderne sidder i spisesalen på Brøndums Hotel og Anchers  
tre delte maleri Brænding mod kysten fra 1884/1885 ses bag dem.
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Hulda Brøndum · U.å. · Skagens Kunstmuseer

Hulda Brøndum · U.å. · Skagens Kunstmuseer

Marie Brøndum · U.å. · Skagens Kunstmuseer
Juledag 1900. Portrætstudie af Anna Ancher · Ca. 1900-1903  
Skagens Kunstmuseer

Ancher var meget omhyggelig i sit arbejde. Derfor lavede han både 
kompositions- og detaljeskitser til sine store billeder. Her er det 
Brøndum søstrenes ansigter, han har studeret til Juledag 1900, og man 
er ikke i tvivl om slægtskabet. Det var en metode, Ancher havde lært  
på kunstakademiet, hvor man gennemarbejder alle detaljer af en kom-
position, inden man maler den endelige version. Det passede Ancher 
godt med denne langsommelige og grundige vej mod målet, for han 
lavede ofte om på sine dispositioner og ændrede også i ellers færdige 
billeder. Selv til et velkendt ansigt som Anna Anchers havde han brug  
for modelstudier, så posituren, lyset og farverne kunne blive rigtige. 
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 1849  Michael Ancher fødes 9. juni på på Bornholm 

 1865  Flytter til Djursland og får arbejde som skriver på Kalø Gods

 1871  Bliver optaget på Det Kongelige Danske Kunstakademi

 1874  Udstillingsdebut på Charlottenborg med værket  
En jysk barselstue

 1874  Rejser til Skagen for første gang sammen med  
studiekam meraten Karl Madsen og bosætter sig  
på Brøndums gæstgiveri

 1877  Modtager den fornemme Neuhausenske Præmie for værket  
En lægprædikant holder gudstjeneste på Skagen Sønderstrand
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