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Michael Ancher og P.S. Krøyer var loyale venner, men også konkurrerende 
rivaler. De var passionerede kunstnere, som påvirkede hinandens liv og 
kunstneriske produktion. Med afsæt i 94 hovedværker af både Ancher og 
Krøyer samt brevene imellem dem, fortæller ARKENs udstilling historien om et 
af de mest centrale venskaber i dansk kunst. 
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Dette efterår åbner ARKEN en stor udstilling, der for første gang sætter fokus på 
forholdet mellem to giganter i dansk kunst, Michael Ancher (1849–1927) og P.S. 
Krøyer (1851–1909).  
 
To temperamenter 
Omdrejningspunktet er motiverne fra deres elskede Skagen. Michael Ancher var 
fastboende på Skagen og gift med Anna, den lokale gæstgivers datter. P.S. Krøyer 
kom til byen otte år efter Ancher og giftede sig senere med den fashionable Marie 
Triepcke. Anchers fiskerbilleder var med til at lokke Krøyer til Skagen, og Krøyers 
billeder af sommerlys og kunstnerfester smittede af på Anchers motiver. Men Ancher 
og Krøyer kæmpede også deres indbyrdes kampe. Krøyer stræbte efter et 
kunstnerisk fællesskab, hvor inspirationen kunne flyde frit og motiverne deles mellem 
kolleger under den åbne himmel. Den jordnære og grundige Ancher foretrak derimod 
at male alene, og han følte sig til at begynde med truet af Krøyers hurtige 
penselstrøg og sprudlende kreativitet.  
 
Det var i høj grad disse to malere med deres vidt forskellige temperamenter, der 
satte Skagen på det kunstneriske verdenskort omkring forrige århundredeskifte. Her 
skabte de nogle af de mest skattede værker i dansk kunsthistorie. 
 
Fra Skagens Museum, der i september påbegynder en stor renovering og udvidelse, 
låner ARKEN helt ekstraordinært knap 80 hovedværker, som ellers sjældent forlader 
museet. 
 
Kjære Ancher, Kjære Krøyer 
Brevene mellem Michael Ancher og P.S. Krøyer udgør den vigtigste kilde til viden om 
deres indbyrdes forhold, og korrespondancen giver et enestående indblik i deres 
venskab, periodevise rivalisering samt tanker om kunsten og livet i det hele taget. 
Brevene udgør en ledetråd i udstillingen, blandt andet i form af en introducerende 
lydmontage og lytteposter, hvor de væsentligste passager læses op af Preben 
Kristensen som Krøyer og Michael Moritzen som Ancher.   



 
Kopi og original mødes 
Venskabet mellem Ancher og Krøyer balancerede mellem gensidig inspiration og 
konkurrence, og igennem årene havde de flere kontroverser i kampen  
om de samme motiver. I sommeren 1897 kunne Ancher ikke dy sig for at male en 
kopi af et af Krøyers værker, nemlig forstudiet til det berømte billede af de to 
kunstnerhustruer, Anna og Marie, der går rygvendte i strandkanten. Som et scoop i 
udstillingen mødes de to versioner – Krøyers forstudie og Anchers kopi – for første 
gang i 117 år, og det bliver derfor muligt at sammenligne de to kunstneres 
penselstrøg direkte i de ensartede motiver. En af lytteposterne i udstillingen bringer 
netop citater fra Anchers rørende 'skriftemaal' – brevet, hvori han bekender at have 
kopieret værket, og så Krøyers generøse tilgivelse. 
 
Katalog 
Til udstillingen udgives et rigt illustreret katalog på dansk. Kataloget indeholder 
artikler af kunsthistorikerne Mette Bøgh Jensen fra Skagens Museum, Ancher 
specialisten Elisabeth Fabritius og ARKENs museumsinspektør Andrea Rygg 
Karberg. Kataloget koster 99 kr. 
 
Udstillingen kan opleves på ARKEN fra den 27. september 2014 - 12. april 2015. 	  
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